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คาํนํา 
 

 การรู้สารสนเทศมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ยิ่งป จั จุบัน เ ป็น
สงัคมสารสนเทศ คนในสงัคมปจัจุบนัต้องมกีารเรยีนรู้ตลอดเวลา เพื่อการรู้เท่าทนัขอ้มูล
ขา่วสารทีห่ลากหลาย การรูส้ารสนเทศถอืเป็นสิง่จําเป็นสาํหรบัทุกคน จงึตอ้งมุ่งพฒันาหรอื
ส่งเสรมิใหบุ้คคลมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ สามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดจ้ากทัว่โลก สามารถ
เลอืกสรรสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ทีส่ดุ และสามารถใชส้ารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ตําราการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของชุมชน (IS40201) เล่มน้ี มเีน้ือหาทัง้หมด 
9 บท ประกอบด้วย บทนํา ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัการรู้สารสนเทศ การรูส้ารสนเทศกบั
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้การรูส้ารสนเทศกบัการเรยีนรูข้องชุมชน ทกัษะการรูส้ารสนเทศของ
ชุมชน แหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของชุมชน การเข้าถึงชุมชนเพื่อ
เสรมิสรา้งการรูส้ารสนเทศ กจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของชุมชน และการมสี่วน
รว่มพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของชุมชน 
 ผูเ้ขยีนไดเ้ขยีนตําราเล่มน้ีเพื่อประกอบการเรยีนการสอนรายวชิา การพฒันาทกัษะ
การรูส้ารสนเทศของชุมชน ในหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์ซึง่ได้
พบปญัหาเกี่ยวกบัตําราหลกัที่จะให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรยีน ดงันัน้ผู้เขยีนจงึมุ่งมัน่
ตัง้ใจศกึษาคน้ควา้ เอกสาร ตํารา และบูรณาการประสบการณ์จากการปฏบิตังิานกบัชุมชน
เขา้กบัหลกัวชิาการเพื่อเขยีนตําราสําหรบัไว้สอนนักศึกษา และได้ทําการปรบัปรุง แก้ไข
เน้ือหาใหม้คีวามสมบรูณ์ และทนัสมยัเรือ่ยมา 
 ผู้เขียนหวังว่าตําราเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษา และผู้สนใจทัว่ไป 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ตามสมควร และขอขอบคุณเจ้าของผลงานวิชาการที่ใช้
ประกอบการอา้งองิในครัง้น้ี  

 

        พฤษมงคล  จุลพลู 
                 1 มถุินายน 2556 
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บทท่ี  1 

 

บทนํา  
 

 สารสนเทศเป็นทรพัยากรทีส่าํคญัต่อชวีติมนุษย ์และเป็นทรพัยากรทีม่คีวามจําเป็น
ไมน้่อยกว่าทรพัยากรอื่น ๆ ยิง่ในปจัจุบนัเป็นยุคสารสนเทศ (Information age) ทีม่จีาํนวน
มหาศาลกอปรกับปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อมนุษย์ทัง้ทางบวก และทางลบ การมสีารสนเทศที่มี
ปรมิาณมากทําใหผู้ใ้ช้สามารถเลอืกใช้ได้ตามความสนใจ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
ถูกต้องสมบูรณ์ตรงกบัความต้องการ และทนัต่อการใชง้านเพื่อนําสารสนเทศมาใช้ในการ
ตดัสนิใจ และดํารงชวีติใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ ยิง่บุคคลใดรูจ้กัการแสวงหาสารสนเทศเป็น
ประจําอย่างสมํ่าเสมอ  และรูจ้กัใช้สารสนเทศอย่างมวีจิารณญาณ มคีวามสามารถในการ
วเิคราะห ์และมคีุณธรรม จรยิธรรมจะก่อใหเ้กดิความเขา้ใจ และนําสารสนเทศมาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์เพื่อนําไปสู่การพฒันาในทุกๆ ดา้น โดยมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัที่ 10 - 11 (พ.ศ. 2550 - 2559) เป็นกลไกขบัเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่สงัคม
เศรษฐกจิฐานความรู ้และสงัคมแหง่ภมูปิญัญา 
 

ความหมายของข้อมลู  สารสนเทศ  และความรู ้
 

 คาํนิยามของข้อมลู 

  ข้อมูล (Data) สารสนเทศ ( Information) และความรู้ (Knowledge) ต่างมี
ความหมายสมัพนัธก์นั จงึตอ้งทาํความเขา้ใจความหมายถงึความแตกต่างกนัดงัน้ี 
  ขอ้มลู หมายถงึ คําพรรณนาถงึสิง่ของ เหตุการณ์ กจิกรรม และธุรกรรม ซึง่ถูก
บนัทกึหรอืจดัเกบ็ขอ้มลูไวโ้ดยอาจอยูใ่นรปูแบบ ตวัอกัษร ตวัเลข รปูภาพ เสยีง หรอืจดัเกบ็
ไวใ้นฐานขอ้มลูของระบบคอมพวิเตอร ์(Turban, Leidner, Mclean & Wetherbe, 2006) 

  ขอ้มูล หมายถงึ ขอ้เทจ็จรงิของสิง่ทีเ่กดิขึน้ซึ่งไดม้าดว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น การ
ชัง่ การนับ การตรวจสอบ การสงัเกต การสอบถาม เป็นต้น ขอ้มูลอาจอยู่ในรูปของตวัเลข
หรอืขอ้ความที่ยงัไม่ได้มกีารจดัระบบหรอืเรยีบเรยีงใหเ้ป็นหมวดหมู่ ขอ้มูลเปรยีบเสมอืน
วตัถุดบิในการผลติสารสนเทศต่าง ๆ (สทุธมิา  ชาํนาญเวช, 2549) 
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  ขอ้มูล หมายถึง ขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัเหตุการณ์ หรอืขอ้มูลดบิที่ยงัไม่ผ่านการ
ประมวลผล และยงัไมม่คีวามหมายในการนําไปใชง้าน (ทพิวรรณ  หล่อสวุรรณรตัน์, 2547) 

  กล่าวโดยสรปุ ขอ้มลู คอื ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัเหตุการณ์ หรอืกจิกรรมใดกจิกรรม
หน่ึงทีไ่ดม้าโดยวธิกีารต่างๆ ซึง่ขอ้มูลอาจเป็นตวัเลข ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ รูปภาพ เสยีงที่
มนุษย์ทราบความเป็นไปหรอืเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มคีวามหมายไม่สมบูรณ์ไม่สามารถ
ตคีวามหมายไดถ้อืเป็นขอ้มลูดบิยงัไมผ่า่นการประมวลผล 
 

 คาํนิยามของสารสนเทศ 

  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ที่ผ่านกระบวนการ
ประมวลผลมีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร 
หนงัสอืพมิพ ์เพือ่เผยแพรใ่หผู้ร้บัสารไดท้ราบเพือ่นําไปใชใ้หบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่ง
หน่ึง (ประภาวด ี สบืสนธิ,์ 2543) 

  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วโดยการแยกประเภท  
จดัระบบ คาํนวณ เชื่อมโยง และอธบิายเพื่อแสดงความหมาย หรอืความสาํคญัของขอ้มลูนัน้
อยา่งชดัเจน และถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชท้ีส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้
(สทุธมิา  ชาํนาญเวช, 2549) 

  สารสนเทศ หมายถงึ ขอ้ความรูท้ีป่ระมวลไดจ้ากขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่อง
นัน้จนไดข้อ้สรปุเป็นขอ้ความรูท้ีส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยเน้นทีก่ารเกดิประโยชน์ คอื  
ความรูท้ีเ่กดิเพิม่ขึน้กบัผูใ้ช ้ (สชุาดา  กรีะนนัทน์, 2542) 

  กล่าวโดยสรุป สารสนเทศ คือข้อมูลต่างๆ ที่ได้ร ับการประมวลแล้วเป็น
ขอ้ความรูท้ีม่คีวามหมายอยูใ่นรปูแบบต่าง ๆ มคีวามน่าเชื่อถอื ชดัเจน และถูกตอ้ง สามารถ
สือ่ความหมายใหผู้ร้บัเขา้ใจเพือ่นําไปใชป้ระโยชน์สาํหรบัการตดัสนิใจได ้
 

 คาํนิยามของความรู ้
  ความรู ้หมายถึง ส่วนผสมระหว่างประสบการณ์ สารสนเทศ ความรอบรู ้และ
ความรู้อย่างชัดแจ้งซึ่งจะเป็นกรอบสําหรบัการประเมินค่าและการนําประสบการณ์กับ
สารสนเทศใหม ่ๆ  มาผสมรวมเขา้ดว้ยกนั  (Davenport & Prusak, 1998) 

  ความรู ้หมายถงึ เป็นกระบวนการของการขดัเกลา เลอืกใช ้และบรูณาการการ
ใชส้ารสนเทศ จนเกดิเป็นความรูใ้หม ่(New knowledge) ความรูใ้หมจ่งึเกดิขึน้จากการ
ผสมผสานความรู ้และประสบการณ์เดมิผนวกกบัความรูท้ีไ่ดร้บั (พรธดิา วเิชยีรปญัญา, 
2547) 
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  ความรู ้หมายถงึ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคดิ เปรยีบเทยีบ เชื่อมโยงกบั
ความรู้อื่นจนเกิดความเข้าใจ และนําไปใช้ประโยชน์ในการบรหิาร และตดัสนิใจ  (บุญด ี
บุญญากจิ  และณชัมน  พรกาญจนานนัท,์ 2550) 

  กล่าวโดยสรุป ความรู้ คือ สารสนเทศที่มีคุณค่าที่ได้จากประสบการณ์  

วจิารณญาณ ความคดิ แลว้นํามาบรูณาการ และวเิคราะหใ์หเ้ขา้ใจจนเกดิเป็นความรูใ้หมเ่พื่อ
นําไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิาร แกป้ญัหา และตดัสนิใจ 
 

ความสมัพนัธข์องข้อมลู  สารสนเทศ  และความรู ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1.1  ความสมัพนัธข์อ้มลู สารสนเทศ ความรู ้
                         ทีม่า  (ทพิวรรณ  หล่อสวุรรณรตัน์, 2548) 

 

 จากภาพที ่1.1 แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัระหว่างขอ้มลู สารสนเทศ  
ความรู้  ทัง้น้ีเพราะ ข้อมูลเป็นสิง่ที่มคีวามหมายไม่สมบูรณ์เป็นเพยีงการถ่ายทอด หรอื
อธบิายสิง่ต่าง ๆ แต่ไมส่ามารถตคีวามได ้ขอ้มลูจงึเป็นขอ้เทจ็จรงิทีย่งัไมผ่า่นการประมวลผล
แต่ถ้านําข้อมูลผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือหลากหลายขัน้ตอนข้อมูลจะ
เปลี่ยนเป็นสารสนเทศที่สามารถเข้าใจได้ตามจุดมุ่งหมาย ทําให้มีความสําคัญต่อผู้ใช้
สามารถนําไปใชใ้นการตดัสนิใจ หรอืแกป้ญัหาต่าง ๆ ส่วนความรูเ้ป็นการใชป้ระโยชน์จาก
สารสนเทศทีม่กีารรวบรวมจากประสบการณ์ ความคดิ ทีเ่กดิจากกระบวนการทีม่นุษยเ์ขา้ใจ

ความรูด้า้นเทคนิคในการ 
ทาํงาน (Know-how) / 

ประสบการณ์/ความคดิ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

สารสนเทศทีม่กีารนํา 
วจิารณญาณ 

ความคดิและปญัญา 
ของมนุษยม์าวเิคราะห ์
เพือ่ชว่ยในการทาํงาน 
หรอืแกป้ญัหา 

สารสนเทศ 

(Information) 

ขอ้มลูทีผ่า่นการ 
ประมวลผลแลว้  ม ี
ความหมายต่อผูใ้ช ้

ประมวลผลข้อมลู 

(Data  Processing) 

-  การจดักลุ่ม 
-  การเรยีงลาํดบั 
-  การจดัระบบขอ้มลู 
-  การหาคา่เฉลีย่ 
-  การใชส้ถติติ่าง ๆ 

ข้อมลู 

(Data) 

ขอ้เทจ็จรงิ  หรอืขอ้ 
มลูดบิทีย่งัไมไ่ด ้
ประมวลผล  ไมม่ ี
ความหมายต่อผูใ้ช ้
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แล้วเกดิการวเิคราะห์ ท้ายที่สุด ถ้ามกีารพฒันาความรูไ้ปอกีระดบัหน่ึงจนเกดิเป็นปญัญา 
(Wisdom) ดงัภาพที่ 1.2  ซึ่งปญัญาเป็นความสามารถโดยรวมของบุคคลเป็นการนําเอา
ความรูต่้างๆ  มาบูรณาการเขา้ดว้ยกนัเพื่อใชใ้หเ้กดิประโยชน์เมื่อบุคคลมปีญัญา หรอืความ
ฉลาดจะทาํใหเ้ขา้ใจหลกัการ (Understanding principles) เกดิความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้ถงึ
เรือ่งราวต่าง ๆ  (Insights) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1.2  พฒันาการขอ้มลู สารสนเทศ ความรู ้และปญัญา 
                   ทีม่า  (Billinger, 2010) 

 

กรอบนโยบายสารสนเทศ 

 

 ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2529 ได้มกีารกําหนดนโยบายสารสนเทศแห่งชาตขิึน้
เพราะรฐับาลให้ความสําคญักบัสารสนเทศว่าเป็นทรพัยากรสําคญัอย่างหน่ึงสําหรบัการ
พฒันาประเทศ  สามารถนําสารสนเทศไปใชส้่งเสรมิทุกกจิกรรมได้ และจากสภาพปญัหา
สงัคมปจัจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ และต่อเน่ือง โลกปจัจุบนัมกีารเชื่อมโยงอยา่ง
สลบัซบัซอ้นทาํใหป้ระเทศไทยไดม้กีารเตรยีมความพรอ้ม และกา้วสูก่ารเปลีย่นแปลงอยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะบทบาทภาครฐัที่กําลงัจะเขา้สู่สงัคมแห่งความรู ้จงึจําเป็นต้องให้
ความสําคญักบัปจัจยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่งเสรมิ และการพฒันาประเทศ  

context 

independence 
wisdom 

understanding 

principles 

knowledge 

understanding 

patterns 
information 

understanding 

relations 

data understanding 
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และยกระดบัความสามารถของการแขง่ขนัในระดบันานาชาตเิมื่อนําเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใชใ้นงานต่าง ๆ แล้วจะส่งผลใหไ้ดร้บัสารสนเทศทีม่คีุณภาพตรงกบัความต้องการ และทนั
ต่อเวลา ประเทศไทยจึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยได้
ประกาศใชก้รอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2544 - 2553 หรอื (IT 2010) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาประเทศไทยไปสูส่งัคมแหง่ภมูปิญัญาและการเรยีนรู ้(Knowledge 

 – based society) โดยไดก้ําหนดกลยุทธเ์พื่อการพฒันา 5 ดา้น ดงัน้ี (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร, 2553) 

  1. การพฒันาภาครฐั (e - Government) เพือ่การบรหิาร และการบรกิารของรฐั
ต่อประชาชนอย่างมปีระสทิธิภาพจําเป็นต้องมเีครอืข่ายระหว่างหน่วยงานของรฐัเพื่อให้
หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศกันได้ และทําให้ประชาชนมีโอกาสได้ร ับ
สารสนเทศจากรฐั 
  2. การพฒันาดา้นพาณิชย ์(e - Commerce) เพื่อเพิม่ความสามารถในการ
แข่งขนัการทําธุรกจิทัง้ภายใน และระหว่างประเทศของคนไทยมกีารสรา้งระบบฐานขอ้มูล
และการจดัการขอ้มลูทีท่นัสมยั 
  3. การพฒันาดา้นการศกึษา (e - Education) เพื่อสง่เสรมิโครงสรา้งพืน้ฐาน
สารสนเทศด้านการเรียนรู้ และการสร้างฐานความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพความรู้ของ
ทรพัยากรมนุษยข์องไทยใหเ้ป็นประชากรทีม่คีุณภาพ และสมบูรณ์ดว้ยภูมปิญัญา และการ
เรยีนรู ้
  4. การพฒันาดา้นสงัคม (e - Society) เพือ่ใหป้ระชากรมโีอกาสเทา่เทยีมกนัใน
การเขา้ถงึสารสนเทศและความรู ้และสง่เสรมิชุมชนและองคก์รแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพื่อ
พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึน้ 
  5. การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม (e - Industry) เพื่อสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศมาพฒันาภาคเกษตร และอุตสาหกรรม และเสรมิสรา้งความรูใ้หแ้ก่บุคลากรมาก
ขึน้ 
 จากกลยุทธ์ทัง้ 5 ด้าน มีปจัจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันา ความรู ้การพฒันาสารสนเทศ ทกัษะพืน้ฐานของประชาชน 
บุคลากรดา้น ITและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นโทรคมนาคม ในแต่ละดา้นมเีป้าหมายเพื่อสง่เสรมิ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการเขา้ถงึสารสนเทศ ความรู ้ของสงัคมในยุคสารสนเทศ
เพือ่รองรบัการพฒันาสูก่ารเป็นสงัคมแหง่ภมูปิญัญา และการเรยีนรู ้ดงัภาพที ่1.3 
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ภาพที ่ 1.3  การเชื่อมโยงกลยทุธก์ารพฒันา 
                   ทีม่า  (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, 2553) 

 

 หลงัจากมแีนวคดิดา้นกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2544 – 2553 ได้
นํามาสูก่ารกาํหนดแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารของประเทศไทย (ฉบบัที ่ 
1) พ.ศ. 2545 – 2549 และมกีารจดัทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารของ
ประเทศไทย (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2552 – 2556 ขึน้อกีทัง้กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
พ.ศ. 2544 – 2553 และแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2552 – 2556 ต่างมุง่เน้นประเดน็สาํคญัของการพฒันา ICT ของประเทศไทย 2 ประการ คอื
การพฒันาคนใหม้คีวามเฉลยีวฉลาด (Smart) และรอบรูส้ารสนเทศ (Information literacy)  

สามารถเขา้ถงึ และใชส้ารสนเทศอยา่งมคีุณธรรม จรยิธรรม มวีจิารณญาณ และรูเ้ทา่ทนั 
 สารสนเทศถอืไดว้่าเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่าํคญั และเป็นรากฐานของการพฒันาในแต่
ละดา้น หากมแีต่เทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัแต่ขาดสารสนเทศ หรอืสารสนเทศไมม่ ี
คุณภาพ เทคโนโลยสีารสนเทศก็ปราศจากความสําคญั ดงันัน้จาก 2 ประการน้ี ต่างต้อง
เกื้อหนุนซึ่งกนัและกนั  เมื่อมเีทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยั กอปรกบัมสีารสนเทศที่มี
ประสทิธภิาพจะทาํใหก้ารเขา้ถงึ และใชป้ระโยชน์เกดิความคุม้คา่มากทีส่ดุ 
 

 

 

 

เศรษฐกิจ                                                                                 สงัคม 

e - Industry 

e - Commerce 
Service/agriculture/and tourism 

 

e - Government 
e - Society 

e - Education 

นวตักรรม, วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, การวิจยัและพฒันา, ความรู้ 

การพฒันาสารสนเทศ, ทกัษะพืน้ฐานของประชาชน และบุคลากรด้าน IT 

โครงสร้างพืน้ฐานด้านโทรคมนาคม 

ปริมาณ                                                                                คณุภาพ 



7 

 

ความสาํคญัของสารสนเทศ 

 

 สารสนเทศถอืไดว้่าเป็นหวัใจสําคญัต่อการขบัเคลื่อนเพื่อใหเ้กดิการปรบัเปลี่ยนใน
สงัคมโลก และสงัคมไทยปจัจุบนัสารสนเทศยิง่มคีวามสําคญัมากขึ้นทัง้ในชวีติประจําวนั
วถิทีางประกอบอาชพี และการดําเนินงานขององคก์รต่าง ๆ ซึ่งยเูนสโก (UNESCO) หรอื
องคก์ารศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิกไ็ดใ้หค้วามสาํคญัสารสนเทศ
ว่าเป็นทรพัยากรสาํคญัอย่างหน่ึงสาํหรบัการพฒันาไมย่ิง่หย่อนกว่าทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ทรพัยากรมนุษย ์ซึ่งถ้าปราศจากทรพัยากรสารสนเทศแล้วประเทศจะพฒันาไปยาก  ดงัที่
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีทรงมพีระราชดํารสัในพธิเีปิดการประชุม
วิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจําปีพุทธศักราช 2536 ณ โรงแรม
บางกอกพาเลส ทรงมพีระราชดํารสัถงึความสําคญัของสารสนเทศว่า  “ ในสงัคมปจัจุบนัน้ี
สารนิเทศไดม้บีทบาทต่อการดาํเนินงานของทุกสาขาอาชพี ทาํใหภ้าครฐั และเอกชนประสบ
ผลสําเรจ็ และพฒันาใหม้คีวามเจรญิก้าวหน้า เป็นสื่อที่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดรีะหว่าง
มวลมนุษยท์ัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาต ิประการสาํคญั คอื เป็นสิง่ทีช่่วยพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ให้มคีุณภาพ และประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ จริยธรรม สงัคม 
วฒันธรรม การเมอืง การปกครอง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ สารนิเทศที่
ถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยัเทา่นัน้ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ ”   

 ความสําคญัของสารสนเทศที่มต่ีอมนุษย์นัน้ มมีานานแล้วตัง้แต่ยุคเกษตรกรรม  
(Agricultural society) ซึง่มนุษยร์ูจ้กัการใชผ้นืแผน่ดนิเป็นทรพัยากรหลกัในการทาํการ 
เกษตรเพือ่การดาํรงชวีติ จากยคุเกษตรกรรมเขา้สูย่คุอุตสาหกรรม (Industrial society) 

ความซบัซอ้นของระบบงาน และสงัคมยิง่กวา้งขวางขึน้สงัคมอุตสาหกรรมเตบิโตขึน้เรื่อย ๆ 

มกีารส่งเสริมการวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยเีพื่อคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ  

มนุษยม์คีวามสมัพนัธ ์และตดิต่อสื่อสารกนัมากขึน้ (ชชัวาลย ์วงษ์ประเสรฐิ, 2548) ในช่วง
เวลาดงักล่าวสารสนเทศยอ่มมคีวามสาํคญั เพราะสารสนเทศเป็นปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิการคดิคน้
สิง่ใหม่ ๆ หรอืใชเ้พื่อการดําเนินงาน และการตดัสนิใจ สารสนเทศจงึเขา้มามบีทบาทในการ
ประกอบการเพิม่ขึน้ แต่เน่ืองจากในยุคน้ีการผลติสารสนเทศมขีอ้จํากดั สาเหตุมาจากความ
ไม่พรอ้มของอุปกรณ์การผลติ จากนัน้สงัคมเปลี่ยนจากยุคอุตสาหกรรมเป็นยุคสารสนเทศ 
(Information society) หรอืเรยีกว่า ยุคโลกไรพ้รมแดน หรอืยุคโลกาภวิตัน์ (Globalization) 

เป็นตน้ ในยคุน้ีสารสนเทศถอืเป็นทรพัยากรหลกัทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่างๆ ยิง่มี
การพฒันาดา้นเทคโนโลยอียา่งรวดเรว็ มกีารใชเ้ครือ่งมอือเิลก็ทรอนิกสเ์พิม่มากขึน้ สง่ผลให้
เกดิความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีเกดิพฒันาการดา้นคอมพวิเตอร ์และโทรคมนาคมรวมตวั
กนัอยา่งรวดเรว็ ทาํใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมผีลกระทบต่อสงัคมทุกระดบั (Lyon, 1995)  
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ในปจัจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศได้ทวีความสําคญัขึ้นอย่างมากการเข้าถึงสารสนเทศใน
ประเทศต่างๆ ทัว่โลกสามารถตดิต่อสือ่สารไดอ้ยา่งรวดเรว็ในลกัษณะโลกไรพ้รมแดน เพราะ
ทําใหม้เีครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศที่เชื่อมโยงสถานทีต่่าง ๆ การใช ้และความต้องการ
สารสนเทศจึงทําได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น เน่ืองจากปจัจุบนัเป็นที่ยอมรบัว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสารสนเทศมคีวามสาํคญัต่อการดํารงชวีติของมนุษยแ์ต่ไม่ไดห้มายความว่า 
สงัคมยุคปจัจุบนัขาดจากการเป็นสงัคมเกษตรกรรม และสงัคมอุตสาหกรรมโดยสิน้เชงิ ใน
ส่วนของเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ไดเ้ขา้มามบีทบาทในชวีติประจําวนั
มากขึ้น โดยเฉพาะอนิเทอร์เน็ตที่ช่วยในด้านการติดต่อสื่อสารและลดขัน้ตอนการดําเนิน
ธุรกจิ  
  ดังนัน้ภาครฐัหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีกลไกสําคัญในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ และใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศไดถ้อืเป็น
การแสวงหาความรู้ สร้างเสรมิภูมปิญัญา นอกจากน้ีควรเพิ่มประสทิธิภาพ และป้องกนั
ปญัหาความเหลื่อมลํ้าในการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัใน
สงัคม โดยสารสนเทศจะทําใหล้ดช่องว่างระหว่างคนในสงัคมลงได ้และการมสีารสนเทศทํา
ใหไ้ดเ้ปรยีบคู่แขง่ขนั และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศใหสู้งขึน้ได ้หาก
ประเทศใดตระหนักถงึความสําคญัของสารสนเทศ และส่งเสรมิใหม้กีารนําสารสนเทศไปใช้
ถอืเป็นการนําไปสูก่ารพฒันาประเทศอยา่งกวา้งขวาง 
 

บทบาทของสารสนเทศ 

 

 ในสงัคมไทย และสงัคมโลกไดม้กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม  
การเมืองรวมทัง้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารซึ่งมีการใช้สารสนเทศมาเป็นตัว
ขบัเคลื่อนในการผลกัดนัใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง และพฒันาในทุกๆ ด้าน ยิง่ประเทศใดมี
แนวทางส่งเสรมิใหป้ระชาชนรูจ้กันําสารสนเทศมาพฒันางานอยู่ตลอดเวลากจ็ะทําใหม้กีาร
คดิคน้สิง่ใหม ่(Innovate) และการเปลีย่นแปลง (Change) ไดอ้ยา่งรวดเรว็สารสนเทศจงึเป็น
ทรพัยากรทีจ่าํเป็นและขาดไมไ่ดต่้อการพฒันาประเทศ ดงันัน้สารสนเทศจงึมบีทบาทสาํคญั
ดงัน้ี 
 

 บทบาทสารสนเทศกบัการศึกษา 
 สารสนเทศมคีวามสาํคญัยิง่ต่อการศกึษาตลอดชวีติทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษา
นอกระบบ และการศกึษาอธัยาศยั เพราะผูเ้รยีนตอ้งศกึษาเรยีนรูต้ลอดเวลา และตลอดชวีติ 
หรอืผูส้อนตอ้งศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ มกีารวางแผนการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้
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ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีถู่กตอ้ง ทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนจําเป็นตอ้งเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ําเป็นต่อ
การศกึษาและการเรยีนรูเ้พื่อนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได ้ประเทศไทยมกีารปฏริปู
การศกึษาปี พ.ศ. 2542 ได้กําหนดภารกจิของสถานศกึษาดา้นที่สมัพนัธ์กบัสารสนเทศว่า
ต้องส่งเสรมิการจดัแหล่งการเรยีนรู ้เพื่อใหน้ักเรยีน นิสติ นักศกึษา ประชาชน หรอืบุคคล
ทัว่ไปใชเ้ป็นแหล่งแสวงหาสารสนเทศ และสามารถเขา้ถงึ และคน้หาสารสนเทศจากแหล่ง
เรยีนรูท้ีห่ลากหลายจะทาํใหรู้เ้ทา่ทนัสารสนเทศ เมือ่มแีหล่งการเรยีนรูจ้ะสง่ผลใหม้กีารศกึษา
ตลอดชวีติในทุกระบบการศกึษา 
 

 บทบาทสารสนเทศกบัการเมืองการปกครอง 
 สารสนเทศดา้นการเมอืงการปกครองตอ้งเป็นสารสนเทศทีม่คีุณค่าปราศจากอคตจิะ
เกือ้หนุนใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจอนัดใีนดา้นการเมอืงการปกครอง ซึง่ในประเทศไทยไดม้ี
พระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารโดยรฐัต้องจดัใหม้ี
ขอ้มูลขา่วสารใหป้ระชาชนตรวจดูได ้และจดัหาขอ้มูลใหแ้ก่ประชาชนทีม่คีําขอมา ดงันัน้รฐั
ควรมกีารแจง้ขา่วประชาสมัพนัธแ์ก่สาธารณชนอยา่งเป็นระบบ และทนัเวลาตอ้งมกีารพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ชื่อมโยงกบัการเมอืงการปกครองโดยเฉพาะการจดัทาํเวบ็ไซต์
ของหน่วยงานต่าง ๆ เพราะจะทําให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก 
นอกจากน้ีทําใหป้ระชาชนรูข้อ้มูลดา้นการบรหิาร กฎหมาย การมสี่วนร่วมการพฒันา เป็น
ต้น ที่สําคญัคอื รฐัควรพฒันาใหห้น่วยงาน องคก์ร มกีระบวนการเขา้ถงึสารสนเทศอย่างมี
ประสทิธภิาพ และอย่างเท่าเทยีมกนัเพื่อส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศดา้นการเมอืงการปกครอง
แก่ประชาชน อนัจะเป็นผลดใีนการพฒันาระบบการเมอืงของประเทศชาตใิหด้ขีึน้ 
 

 บทบาทสารสนเทศกบัเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกจิของไทย และของโลกกาํลงัอยูใ่นระบบเศรษฐกจิฐานความรู ้(Knowledge - 

based economy) คอื เศรษฐกจิทีม่กีารผลติการแพรก่ระจายสนิคา้ และบรกิารโดยตอ้งอาศยั
สารสนเทศ และความรูเ้ป็นตวัขบัเคลื่อนหลกัเพือ่ใหไ้ดเ้ปรยีบคู่แขง่ขนั ซึง่การทาํธุรกจิหากมี
สารสนเทศที่เพยีงพอ และทนัสมยั แล้วนํามาวเิคราะห์ หรอืทําการศึกษาค้นคว้าเพิม่เติม
เพื่อใหรู้ป้จัจยัดา้นขบวนการผลติ ผลติภณัฑ ์การขนส่ง แลว้รูจ้กักลยุทธจุ์ดอ่อน จุดแขง็ของ
คู่แข่งในทุก ๆ ดา้นจะทําใหเ้พิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั ยิง่มกีารไดร้บัสารสนเทศทีถู่กต้อง 
และรวดเร็วจะทําให้อตัราการลงทุนในธุรกิจได้ก่อนคู่แข่งขนั สารสนเทศจึงถือเป็นการ
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีบทบาทของเศรษฐกิจสารสนเทศ  
(Information economy)ยิง่เพิม่ความสาํคญัขึน้ มกีารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
โทรคมนาคมโดยจดัโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเศรษฐกจิฐานความรูเ้พือ่ทาํใหป้ระชาชนและ
ภาคธุรกจิเขา้ถงึสารสนเทศ และความรูจ้ากทัว่โลกไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
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 บทบาทสารสนเทศกบัวฒันธรรม 

 สงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่วีฒันธรรมเก่าแก่มาตัง้แต่สมยัโบราณ แต่เน่ืองจากสงัคมไทย
เป็นสงัคมเปิดกว้างในการรบัวฒันธรรมจากต่างชาติอยู่ตลอดเวลา สงัคมไทยจึงมีการ
เปลีย่นแปลงเขา้สูส่งัคมสมยัใหมต่ามกระแสวฒันธรรมโลกมากขึน้รฐั และหน่วยงาน  องคก์ร
ที่เกี่ยวข้องจึงมีการส่งเสริม และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รบัสารสนเทศด้านวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคญัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสอื วารสาร เวบ็ไซต์ เป็นต้น 
เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร ความรูต่้างๆ และสามารถถ่ายทอดความรูเ้พื่ออนุรกัษ์
วฒันธรรมไทยใหแ้ก่คนรุ่นใหม่ไดเ้รยีนรูเ้กดิความเขา้ใจในวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี และภูมปิญัญาของไทย และตระหนักในคุณค่ารกัศกัดิศ์รใีนความเป็นชาตขิองตน
สามารถดาํรงเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์จนเป็นทีย่อมรบัในสงัคมโลกได ้นอกจากนัน้แลว้การ
มสีารสนเทศย่อมทําใหเ้กดิการแลกเปลีย่นวฒันธรรม มคีวามเขา้ใจอนัดรีะหว่างกนัทําใหอ้ยู่
ด้วยกนัอย่างมคีวามสุขแล้วยงัเกดิการนํามาปรบัเปลี่ยนหรอืประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกบั
สภาวะ และประโยชน์สงูสดุแก่สงัคมไทยไดอ้กีดว้ย 
 

 บทบาทสารสนเทศกบัองคก์ร 
 การบรหิารองคก์รจาํเป็นตอ้งนําสารสนเทศมาใชใ้นการจดัระบบการบรหิารงาน 
ต่าง ๆ ในองคก์ร โดยสารสนเทศจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นการวางแผน 
การจัดองค์กร การติดต่อสื่อสาร บุคลากร เป็นต้น โดยผู้บริหารควรใช้สารสนเทศเป็น
เครื่องมอืช่วยในการบรหิารงาน การวางแผน การแก้ไขปญัหา แล้วนําไปสู่กระบวนการ
ตดัสนิใจได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสทิธภิาพ นอกจากน้ีผูบ้รหิารควรเป็นผูนํ้าที่รูท้นัต่อ
เหตุการณ์การเปลีย่นแปลงของขอ้มลูขา่วสารใหม ่ๆ เพื่อสามารถคาดคะเนการเปลีย่นแปลง
ในอนาคตได้ แล้วสามารถนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารจดัการให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสุดต่อองคก์ร ผูบ้รหิารตอ้งนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาและ
บรหิารงานเพื่อใหบุ้คลากรในองค์กรไดร้บัขอ้มูล สารสนเทศ ความรู ้มาพฒันาองค์ความรู้
ใหม ่ๆ ในองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และบุคลากรในองคก์รจะเกดิการเรยีนรู ้และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองหากองคก์รมกีารจดัการองคค์วามรู ้(Knowledge management) อยา่งเป็น 
ระบบจะเกดิการถ่ายทอดความรูร้ะหวา่งกนัตลอดเวลา 
 

 บทบาทสารสนเทศกบับคุคล 

 ทรพัยากรมนุษยต์อ้งอาศยัทรพัยากรสารสนเทศในการดาํรงชวีติประจาํวนั เพราะ
สารสนเทศเป็นสิง่ทีม่คีุณคา่ มกีารกล่าววา่สารสนเทศ คอื พลงั (Information is power)  

หมายถงึ ผูใ้ดทีม่สีารสนเทศหรอืไดร้บัสารสนเทศทีม่คีณุคา่ และทนัสมยัผูน้ัน้ยอ่มมพีลงัหรอื
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มอีาํนาจไดเ้ปรยีบผูอ้ื่นในทกุๆ ดา้น เหน็ดว้ยเป็นอยา่งยิง่เน่ืองจากสารสนเทศจะทาํใหม้นุษย์
มสีตปิญัญาทีด่ขี ึน้ เชน่ สามารถนําเอาทรพัยากรธรรมชาตมิาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์  
ไดแ้ก่ การปรงุอาหาร ยาสมนุไพร การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั เป็นตน้ มนุษยย์งัรูจ้กัการนํา
สารสนเทศ และความรูม้าเพิม่ประสทิธภิาพการประกอบอาชพี การพฒันา บุคลกิภาพ การ
พฒันาจติใจใหเ้กดิความเจรญิงอกงามทางปญัญา มนุษยจ์ะมคีวามเขา้ใจในเรือ่งต่างๆ ได้
ตอ้งอาศยัสารสนเทศจนเกดิเป็นความรู ้และปญัญาเพือ่แกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ
เหมาะสม สง่ผลใหก้ารตดัสนิใจในทุก ๆ เรือ่งเกดิประโยชน์ประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

 บทบาทสารสนเทศกบัสงัคม 

 สงัคมโลกปจัจุบนัไม่สามารถหลกีเลี่ยงการเขา้สู่สงัคมสารสนเทศได้ทําใหเ้กดิการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม ประเทศไทยกเ็ป็นส่วนหน่ึงของสงัคมโลกเช่นกนัการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวก็ส่งผลกระทบต่อสงัคมไทยจงึทําให้รฐัได้วางหลกัการสําคญัในการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศมาพฒันาประเทศให้ได้อย่างทัว่ถึง และเท่าเทยีมกนัจะเหน็ได้ว่า การ
กําหนดใหม้โีครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ แลว้นํามาซึง่การพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทยทําใหป้ระชาชนสามารถรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร สารสนเทศได้
อย่างทัว่ถงึเพื่อนํามายกระดบัความรู ้และสามารถทําใหทุ้กกจิกรรมทีก่ําลงัดําเนินการอยู่มี
ความเปลีย่นแปลงขึน้ เชน่ การศกึษา การคน้ควา้วจิยั การประกอบธุรกจิ การใหบ้รกิาร การ
สาธารณสขุ การสรา้งความเขา้ใจระหวา่งมนุษย ์เป็นตน้ ดงันัน้รฐัควรสง่เสรมิใหป้ระชาชนใน
ทุกระดบัสงัคม เช่น สงัคมเมอืง สงัคมชนบท ไดม้โีอกาสทีจ่ะรบัขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ 
ไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั โดยลดช่องว่างระหว่างชุมชนใหไ้ดจ้งึจะไดร้บัว่าเป็นประเทศทีพ่ฒันา
โดยประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประเทศชาติได้รบัการพฒันาในทุกด้าน เช่น 
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และวฒันธรรม เป็นตน้ 
 

ประเภทของสารสนเทศ 

 

 การพจิารณารูปแบบของสารสนเทศ  จากลกัษณะทีป่รากฏแก่ผูใ้ชส้ามารถจําแนก
ประเภทของสารสนเทศไดด้งัน้ี  (ประภาวด ี สบืสนธิ,์ 2543 ; ครรชติ มาลยัวงศ,์ 2544) 

 1. จาํแนกตามลกัษณะการผลติและการจดัทาํ ซึง่จาํแนกสารสนเทศได ้ 2  รปูแบบ  
ดงัน้ี 
  1.1 สารสนเทศตน้แบบ  คอื 
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   1.1.1 สารสนเทศปฐมภูม ิหมายถงึ สารสนเทศทีไ่ดจ้ากตน้แหล่งโดยตรง  
ทีม่กีารจดัทําเพื่อเผยแพรผ่ลการศกึษาคน้ควา้ไปยงัผูใ้ช ้เช่น หนงัสอื วารสาร รายงาน วจิยั  
วทิยานิพนธ ์ สทิธบิตัร มาตรฐาน เป็นตน้ 
   1.1.2  สารสนเทศทุตยิภมู ิหมายถงึ สารสนเทศทีไ่ดร้วบรวมเรยีบเรยีงขึน้
ใหม่จากสารสนเทศปฐมภูม ิเน่ืองจากสารสนเทศปฐมภูมมิเีป็นจํานวนมากจงึเป็นการยากที่
จะหาสารสนเทศทีต่อ้งการพบ ดงันัน้จงึเกดิสารสนเทศทุตยิภูมขิึน้โดยสารสนเทศทุตยิภูมจิะ
ชี้แนะแหล่งเพื่อเข้าถึงสารสนเทศปฐมภูมิ เช่น ดรรชนี สาระสังเขป บรรณานุกรม 
สารานุกรม เป็นตน้ 
  1.2 สารสนเทศปรุงแต่ง หรอืสารสนเทศตตยิภูม ิหมายถงึ สารสนเทศทีจ่ดัทํา
ขึน้ใหม่  โดยอาศยัสารสนเทศปฐมภูมเิป็นหลกั และอาศยัสารสนเทศทุตยิภูมใินการคน้หา
และชี้แหล่งสารสนเทศปฐมภูมใินเรื่องที่ต้องการ สารสนเทศตตยิภูมทิีจ่ดัทําขึน้ใหม่จะผ่าน
การวิเคราะห์ การประเมนิ และนํามาประมวลให้สัน้ กระชบั เชื่อถือได้ มกีารนําเสนอใน
รปูแบบทีเ่หมาะสม เชน่ รายงานสถานะ รายงานความกา้วหน้า คูม่อื เป็นตน้ 
 2. จาํแนกตามรปูแบบ จะจาํแนกสารสนเทศได ้ 5  รปูแบบ ดงัน้ี 
  2.1 การสนทนา คําพูด หมายถึง สารสนเทศที่เกิดจากการพูดคุยสนทนา
ระหว่างผู้ส่งกับผู้รบัเป็นการสื่อสารโดยมีสารสนเทศเป็นตัวกลางเพื่อแลกเปลี่ยนหรือ
ถ่ายทอดสารสนเทศระหวา่งกนั 
  2.2 กระดาษ หมายถึง เป็นสารสนเทศที่มกีารบนัทกึมทีัง้การขดีเขยีน การ
พมิพ ์ มกีารบนัทกึในรปูแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 
   2.2.1 สารสนเทศเชงิขอ้ความ ไดแ้ก่ สารสนเทศทีเ่ป็นขอ้ความบรรยาย  
เพือ่ใหผู้ร้บัสารสนเทศเกดิความเขา้ใจ 
   2.2.2 สารสนเทศเชงิตวัเลข ไดแ้ก่  สารสนเทศทีแ่สดงเป็นจํานวนหรอื
เป็นปรมิาณทีเ่กดิจากการนบั หรอืการวดัดว้ยวธิต่ีาง ๆ 

   2.2.3 สารสนเทศเชิงภาพ ได้แก่ สารสนเทศที่เป็นภาพต่าง ๆ เช่น 
กราฟ  แผนภมู ิตาราง เป็นตน้ จะชว่ยใหผู้ร้บัสารสนเทศเขา้ใจเน้ือหาสาระไดด้ยีิง่ขึน้ 
  2.3 วสัดุย่อส่วน หมายถงึ เป็นการจดัเกบ็สารสนเทศลงในวสัดุขนาดเลก็โดย
การย่อส่วนลงใหม้ขีนาดเลก็มากจนไม่สามารถอ่านไดด้ว้ยตาเปล่า สารสนเทศที่จดัเกบ็ใน
รปูแบบมกัมคีุณคา่ เชน่ หนงัสอืหายาก ตน้ฉบบัตวัเขยีน หรอืเอกสารสาํคญัอื่น ๆ เป็นตน้ 
  2.4 โสตทศันวสัดุ หมายถึง สารสนเทศที่มีทัง้ภาพ และเสียงจะทําให้ผู้รบั
สารสนเทศเขา้ใจสถานการณ์ ณ เวลาทีไ่ดย้นิเสยีง หรอืไดเ้หน็ภาพนัน้ดขีึน้ 
  2.5 สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์หมายถงึ สารสนเทศทีไ่ดร้บัการบนัทกึดว้ยสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ สามารถบนัทกึและแกไ้ขปรบัปรงุไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
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สารสนเทศกบัการตดัสินใจ 
 

 การตดัสนิใจนับว่าเป็นสิง่สําคญัอย่างยิง่ต่อชวีติ และการทํางานของบุคคล โดยไม่
สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องการตดัสนิใจได้ เพราะการตดัสนิใจจะมอียู่ในทุกขัน้ตอน และทุก
กระบวนการนบัตัง้แต่บุคคลตื่นขึน้มากจ็ะมกีารตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ อยูต่ลอดเวลาอาท ิเช่น  
การแต่งกาย การรบัประทานอาหาร การพกัผ่อน เป็นต้น ซึ่งการตดัสินใจเรื่องดงักล่าว
อาจจะไม่ต้องพิจารณามากนักแต่หากตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็สามารถแก้ไขได้ยาก
เหมอืนกนั นอกจากน้ีการตดัสนิใจยงัมคีวามสําคญัต่อการปฏบิตังิานในองค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ผูบ้รหิาร หรอืผูนํ้าจะสามารถแกป้ญัหา และนําพาใหอ้งคก์รเกดิความอยู่รอดจะตอ้ง
พจิารณาใหร้อบคอบก่อนการตดัสนิใจ  ทัง้น้ีเพราะการตดัสนิใจมกีระบวนการทีซ่บัซอ้นซึ่ง
การตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพ คอืการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งโดยผูต้ดัสนิใจจงึตอ้งการสารสนเทศที่
ถูกต้องหากตดัสนิใจผดิพลาดอาจหมายถงึชวีติหรอือนาคตของบุคคล และหากเป็นองคก์ร
อาจหมายถงึความอยูร่อดกไ็ด ้
 

 การใช้สารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจ 
 การใชส้ารสนเทศมาประกอบการตดัสนิใจเป็นสิง่สาํคญัเพื่อใหก้ารตดัสนิใจเกดิความ
ผดิพลาดน้อยที่สุด โดยทัว่ไปการตดัสนิใจของบุคคล หรอืผู้บรหิารในองค์กรจะต้องอาศยั
สารสนเทศชว่ยในการตดัสนิใจ ถงึแมว้่าสารสนเทศจะไมใ่ช่ทรพัยส์นิทีม่คี่า แต่จะมคี่าต่อเมื่อ
มกีารใช้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการตดัสนิใจ หรอืช่วยชี้แนวทางในการแก้ปญัหาการใช้
สารสนเทศในการตดัสนิใจของบุคคล และผูบ้รหิารในองคก์รต้องพจิารณาปจัจยัสําคญัของ
สารสนเทศต่อไปน้ี 
  1. การตดัสนิใจทีไ่มม่สีารสนเทศ หรอืมแีต่จาํนวนน้อยจะทาํใหผ้ลการตดัสนิใจ
เกดิความผดิพลาดไดง้า่ย 
  2. การตัดสินใจที่มีสารสนเทศอยู่บ้าง หรือมีแต่ไม่เพียงพอจะทําให้ผลการ
ตดัสนิใจมโีอกาสผดิพลาดเกดิขึน้ได ้
  3. การตัดสินใจที่มีสารสนเทศมาก หรือเป็นสารสนเทศที่ดีจะทําให้ผลการ
ตดัสนิใจแมน่ยาํ และแน่นอนยิง่ขึน้โอกาสของความผดิพลาดจงึเกดิขึน้ไดน้้อยมาก 
   สารสนเทศทีนํ่ามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจ โดยทัว่ไปมกัจะใชส้ารสนเทศที่
เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินชวีติประจําวนั ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ สุขภาพอนามยั การท่องเทีย่ว การ
บรโิภค เป็นต้น นอกจากน้ียงัต้องเป็นสารสนเทศทางดา้นวชิาการ เพราะจําเป็นต้องไดร้บั
สารสนเทศที่เป็นความรู้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ การตดัสนิใจจงึจะผดิพลาดน้อยที่สุด และเกดิผลดมีากที่สุดซึ่ง
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ลักษณะของสารสนเทศที่ดีสําหรบัใช้ในการตัดสินใจคือ ต้องมีความถูกต้อง มีปริมาณ
เพยีงพอ มคีวามชดัเจน ตอ้งมาจากแหล่งเชื่อถอืได ้และตอ้งทนัสมยั 
   ดงันัน้การตดัสนิใจจงึเป็นกระบวนการทีใ่ชห้ลกัของเหตุผลเมือ่ประสบปญัหา
ผูต้ดัสนิใจต้องตระหนักถงึปญัหา โดยมกีารแยกแยะประเดน็ปญัหาทีแ่ทจ้รงิออกมาแล้วหา
แนวทางแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ นัน้ ซึ่งการแกป้ญัหาจะต้องอาศยัสารสนเทศเป็นปจัจยัพืน้ฐาน
ในการตดัสนิใจทีถู่กตอ้ง โดยสารสนเทศนัน้ตอ้งเป็นขอ้เทจ็จรงิของสิง่ทีเ่กดิขึน้ หรอืความรูท้ี่
เกิดจากกระบวนการคดิเปรยีบเทยีบเชื่อม โยงจนเกิดความเขา้ใจ นอกจากน้ียงัมกีารใช้
ประสบการณ์  เพื่อนํามาบูรณาการ และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบไดซ้ึง่จะนําไปสูก่ารตดัสนิใจที่
ถูกตอ้งได ้ดงัภาพที ่1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1.4  สารสนเทศกบัการตดัสนิใจ 
 

  การตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดมหีลายสาเหตุ แต่สาเหตุทีส่ําคญัประการหน่ึง คอื การ
ขาดสารสนเทศหรือมีสารสนเทศที่ไม่ดี ขาดความน่าเชื่อถือ ดังนัน้ผู้ที่จะตัดสินใจควร
แสวงหาสารสนเทศทีด่ ีและครบถว้นสมบูรณ์ และมกีระบวนการตดัสนิใจทีด่จีะสง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

 

 

ตระหนักถึงปัญหา 

สารสนเทศ 

ข้อเทจ็จริง  ความรู้ ประสบการณ์  การวิเคราะห์ 

การตดัสินใจ 
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 กระบวนการในการตดัสินใจ 
 การตดัสนิใจมกีระบวนการสาํคญัเพือ่ใหบุ้คคลหรอืองคก์รไดนํ้ามาพจิารณาเพือ่ให้
การตดัสนิใจมปีระสทิธภิาพ ซึง่มกีระบวนการตดัสนิใจดงัน้ี  (ชชัวาล วงษ์ประเสรฐิ, 2548) 

  1. การแยกแยะปญัหา (Problem identification) 

   เป็นการคน้หาขอ้เทจ็จรงิของปญัหาแลว้ทําความเขา้ใจกบัปญัหาศกึษาหา
สาเหตุแลว้วเิคราะหป์ญัหาทีแ่ทจ้รงิ 
  2. การแสวงหาสารสนเทศ (Information search) 

   การตดัสนิใจจําเป็นตอ้งอาศยัสารสนเทศทีถู่กตอ้ง และสารสนเทศนัน้ตอ้งมี
ความชดัเจน ครบถว้น ทนัสมยั และตอ้งมาจากแหล่งทีเ่ชื่อถอืได ้ดงันัน้ผูท้ีต่อ้งการตดัสนิใจ
ตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัแหล่งสารสนเทศว่าแหล่งใดมกีารจดัสารสนเทศเน้นไปในเรื่องใด และมี
ปรมิาณมากน้อยเพยีงใด ผูต้ดัสนิใจจําเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศเพื่อนํามาประกอบการ
ตดัสนิใจใหเ้กดิความผดิพลาดน้อยทีส่ดุ 
  3. การประเมนิสารสนเทศ  (Evaluation of information) 

   เป็นการตรวจสอบว่าสารสนเทศทีไ่ดม้ามคีุณค่าดา้นความถูกตอ้ง ครบถว้น  
เชื่อถอืไดห้รอืไม่ โดยผูต้ดัสนิใจต้องพจิารณา หรอืวเิคราะหส์ารสนเทศนัน้ว่าเหมาะสมกบั
การนําไปใชง้านหรอืไม ่หากไมส่มบรูณ์จะตอ้งแสวงหาสารสนเทศเพิม่เตมิ 
  4. การกาํหนดทางเลอืก (Listing of alternatives) 

   เป็นการกําหนดทางเลือกสําหรับการตัดสินใจโดยจะต้องเรียงลําดับ
ความสําคญัความจําเป็น และความเหมาะสมของแต่ละทางเลอืก ซึ่งแต่ละทางเลอืกจะช่วย
แกป้ญัหาได ้และทางเลอืกนัน้ตอ้งแกป้ญัหาใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด หรอืไม่มปีญัหาหลงเหลอืเลย
ยิง่ด ีดงันัน้ผูต้ดัสนิใจจําเป็นต้องกําหนดทางเลอืกเพื่อแก้ปญัหาโดยต้องเลอืกทางเลอืกใด
ทางเลอืกหน่ึง 
  5. การเลอืกทางเลอืก (Selective of alternative) 

   เป็นขัน้ตอนที่ผูต้ดัสนิใจเลอืกทางเลอืกโดยจากการเปรยีบเทยีบทางเลอืก
ทัง้หมด และพจิารณาเหน็วา่เหมาะสมทีส่ดุ 
  6. การปฏบิตัติามการตดัสนิใจ (Implement of decision) 

   เมื่อมีการตัดสนิใจตามทางเลือกแล้วจึงต้องมีการปฏิบตัิตามผลของการ
ตดัสนิใจ ซึ่งจะต้องยอมรบัว่าเป็นการตดัสนิใจที่ผ่านกระบวนการวเิคราะหเ์พื่อหาแนวทาง
แกป้ญัหาอยา่งมหีลกัการ ทัง้น้ีตอ้งพจิารณาว่าการตดัสนิใจนัน้ถูกตอ้งเหมาะสมเพยีงใดตอ้ง
ดจูากผลวา่สามารถนําไปแกไ้ขปญัหานัน้ไดห้รอืไม ่
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ลกัษณะสารสนเทศท่ีดี 

 

 การนําสารสนเทศไปใชจ้ะตอ้งพจิารณาใหไ้ดร้บัประโยชน์สงูสุดก่อนนําไปใชเ้พื่อการ
ตดัสนิใจ เน่ืองจากสารสนเทศแต่ละประเภทมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาผูใ้ช ้หรอืผูร้บัตอ้ง
ตระหนักถงึความสําคญัของสารสนเทศจากปจัจยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี (ชชัวาล  วงษ์ประเสรฐิ, 
2548 ; ทพิวรรณ  หล่อสวุรรณรตัน์, 2547) 

  

  ด้านเวลา  (Time) สาํคญัคอื 
 1. การทนักบัเวลา (Timeliness) ทนัในเวลาทีผู่ใ้ชต้อ้งการหากไดร้บัสารสนเทศที่
ล่าชา้จะไมก่่อประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน และการตดัสนิใจ 
 2. ความทนัสมยั (Up - to - date) สารสนเทศตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนั
เสมอเน่ืองจากสารสนเทศมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 3. มรีะยะเวลา (Time period) การประมวลผลขอ้มลูในอดตี และปจัจุบนัจะทาํใหไ้ด้
สารสนเทศเพือ่วางแผน และตดัสนิใจในอนาคตได ้
 

 ด้านเน้ือหา  (Content) สาํคญัคอื 
 1. ความถูกต้องเที่ยงตรง(Accuracy) สารสนเทศที่ได้ร ับต้องมีความถูกต้อง  
ตรงไปตรงมาปราศจากขอ้ผดิพลาดใดๆ ทัง้สิน้ หากสารสนเทศไม่ถูกต้อง และผดิพลาดจะ
นําพาไปสูก่ารตดัสนิใจทีผ่ดิพลาด 
 2. ความครบถว้นสมบรูณ์ (Completeness) ตอ้งมคีวามครบถว้นสมบูรณ์ในเน้ือหา
ทุกรายละเอยีดของสารสนเทศ โดยสารสนเทศนัน้ตอ้งพจิารณาดา้นคุณภาพมากกวา่ปรมิาณ 

 3. ความเชื่อถอืได ้(Reliability) สารสนเทศต้องมคีุณสมบตัขิองความเชื่อถอืได ้
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลจากแหล่งที่มาของสารสนเทศ
เพือ่ใหเ้กดิความเชื่อมัน่วา่ไดส้ารสนเทศทีถู่กตอ้งตรงตามความตอ้งการ 
 4. ตรวจสอบได ้(Verifiability) สารสนเทศตอ้งสามารถตรวจสอบไดว้่า มคีวามถูก
ต้อง และเชื่อถอืได ้โดยตรวจสอบจากแหล่งสารสนเทศหลายแหล่ง ซึ่งถ้าเป็นสารสนเทศที่
ถูกตอ้งแลว้จะไดส้ารสนเทศทีเ่หมอืนกนั 
 5. เขา้ใจงา่ยและกระชบั (Simple and concise) เน้ือหาของสารสนเทศตอ้งมคีวาม
กระชบัอ่านแล้วต้องเขา้ใจไดง้่าย การจดัลําดบัของเน้ือหาควรไม่ใหซ้บัซ้อนจะทําใหเ้ขา้ใจ
เน้ือหาสารสนเทศไดง้า่ยขึน้ 
 6. ความซํ้าซอ้น (Redundancy) สารสนเทศทีด่ตีอ้งไม่มคีวามซํ้าซอ้นหรอืมมีาก
เกนิความจาํเป็น 
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 7. ความไมล่าํเอยีง (Bias) ตอ้งไมม่เีจตนาในการเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขสารสนเทศ  
เพือ่ไมใ่หเ้กดิความลาํเอยีงเน้ือหาควรตรงไปตรงมามคีวามเป็นกลาง 
 

 ด้านรปูแบบ  (Format) สาํคญัคอื 
 1. ความชัดเจน(Clarity) สารสนเทศต้องมีความชดัเจนง่ายต่อความเข้าใจ ไม่
กาํกวมซึง่จะทาํใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจผดิ และสารสนเทศอาจคลาดเคลื่อนได ้
 2. รปูแบบการนําเสนอ (Presentation) ควรนําเสนอดว้ยรปูแบบทีเ่หมาะสม และ
น่าสนใจเพือ่เสรมิสรา้งแรงจงูใจในการเขา้ถงึ 
 3. ความยดืหยุน่ (Flexibility) สารสนเทศจะตอ้งนําไปใชป้ระโยชน์แก่บุคคลไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางเพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถนําไปปรบัตามความตอ้งการใชง้านได ้
 4. คา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม(Economy) ผูใ้ชค้วรประเมนิคา่ถงึการไดม้าของสารสนเทศ
ว่าคุ้มค่ากบัค่าใช้จ่าย หรอืไม่ เพราะค่าใช้จ่ายในการได้มาของสารสนเทศมกัจะเพิม่ขึ้น
ตามลาํดบัของความสมบรูณ์ และถูกตอ้งของสารสนเทศ 
  

 ด้านกระบวนการ  (Process) สาํคญัคอื 
 1. ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) การเข้าถึงหรือการค้นคืนของ
สารสนเทศต้องสะดวก และรวดเร็วทัง้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ
สมยัใหม ่
 2. การมสีว่นรว่ม (Participation) การรว่มมอืประสานกนัระหว่างบุคคล หรอืองคก์ร
ต่าง ๆ เพื่อการมสี่วนร่วมในการรวบรวม และประมวลผลขอ้มลูใหเ้กดิเป็นสารสนเทศแลว้มี
การบรกิาร และเผยแพรส่ารสนเทศใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัประโยชน์ 
 3. การเชื่อมโยง (Connectivity) ควรมคีวามเชื่อมโยงระหว่างฐานขอ้มลูต่างๆ จาก
แหล่งสารสนเทศเพื่อใหเ้กดิการใชส้ารสนเทศร่วมกนัการใชส้ารสนเทศจงึจะเกดิประโยชน์
อยา่งเตม็ที ่
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ภาพที ่ 1.5  ลกัษณะสารสนเทศทีด่ ี
 

คณุภาพของสารสนเทศ 

 

 คุณภาพของสารสนเทศเป็นความรูส้กึของผูร้บัวา่ไดร้บัเน้ือหาสารสนเทศทีเ่หมาะสม
ตามความตอ้งการ เช่น ความสมบูรณ์ ความแมน่ยาํ ทนัสมยั และใชป้ระโยชน์ได ้ซึง่มผีลใน
การจูงใจให้ผู้รบัสารสนเทศทําการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวดัคุณภาพของ
สารสนเทศสามารถพจิารณาไดจ้ากประเดน็ต่อไปน้ี (ศรสีมรกั  อนิทุจนัทรย์ง, 2550) 

 1. อรรถประโยชน์ทีนํ่าเสนอโดยสารสนเทศ (Utility of information) 

  1.1 ดา้นรปูแบบ (Form utility) หมายถงึ รปูแบบของสารสนเทศสอดคลอ้ง
หรอืตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
  1.2 ดา้นเวลา (Time utility) หมายถงึ เวลาทีผู่ร้บัไดร้บัสารสนเทศในเวลาที่
ตอ้งการเป็นเวลาทีเ่หมาะสมไมเ่รว็ หรอืชา้จนเกนิไป 

ลกัษณะสารสนเทศท่ีดี 

ด้านเวลา (Time) 

-  ความทนักบัเวลา 
   (Timeliness) 

-  ความทนัสมยั 
   (Up - to - date) 

-  มรีะยะเวลา 
   (Time period) 

ด้านเน้ือหา (Content) 

-  ความถกูตอ้งเทีย่งตรง 
   (Accuracy) 

-  ความครบถว้นสมบรูณ์ 

   (Completeness) 

-  ความเชื่อถอืได ้
   (Reliability) 

-  ตรวจสอบได ้
   (Verifiability) 

-  เขา้ใจงา่ยและกระชบั 
   (Simple and concise) 

-  ความซํ้าซอ้น 
   (Redundancy) 

-  ความไมล่าํเอยีง 
   (Bias) 

ด้านรปูแบบ (Format) 

-  ความชดัเจน 
   (Clarity) 

-  รปูแบบการนําเสนอ 
   (Presentation) 

-  ความยดืหยุน่ 
   (Flexibility) 

-  คา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม 
   (Economy) 

ด้านกระบวนการ (Process) 

-  ความสามารถในการ 
   เขา้ถงึ 
   (Accessibility) 

-  การมสีว่นรว่ม 
   (Participation) 

-  การเชื่อมโยง 
   (Connectivity) 
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  1.3 ดา้นสถานที ่(Place utility) หมายถงึ ผูท้ีต่อ้งการสารสนเทศสามารถ
เขา้ถงึหรอืไดร้บัสารสนเทศในสถานทีใ่ด ๆ กไ็ดด้ว้ยวธิกีารทีส่ะดวกและไมยุ่ง่ยาก 
 2. ความพงึพอใจของผูร้บัสารสนเทศ (Information satisfaction) 

  หากผูร้บัแสดงความพงึพอใจจากการไดร้บัสารสนเทศถอืว่าเป็นปจัจยัทีส่ามารถ
สะทอ้นคุณภาพของสารสนเทศออกมา เมื่อผูร้บัมคีวามพงึพอใจจะแสดงออกใหเ้หน็ไดจ้าก
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแหล่งสารสนเทศมีบทบาทในการส่งเสริม
คุณภาพของสารสนเทศ หากไดร้บัสารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการ และเกดิความพงึพอใจ
ผูร้บั หรอืผูใ้ชก้จ็ะใชบ้รกิารสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศนัน้ ๆ เป็นประจํา แต่หากไดร้บั
สารสนเทศที่ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจได้ การใช้บริการจากแหล่ง
สารสนเทศนัน้อาจลดลง หรอืไมเ่กดิขึน้อกี 
 3. ความผดิพลาดของสารสนเทศ (Errors) 

  ผูร้บัสารสนเทศจะตระหนักถึงคุณภาพของสารสนเทศจากการใช้ที่ไม่เคยพบ
ความผดิพลาดของสารสนเทศ แต่แทจ้รงิสารสนเทศกอ็าจมขีอ้ผดิพลาดหรอืปญัหาในเรื่อง
คุณภาพเหมอืนกนั ซึง่เกดิจากสาเหตุปญัหาทีส่าํคญั คอื (อารยี ์ชื่นวฒันา, 2546 ; ประภาวด ี
สบืสนธิ,์ 2543) 

  3.1 การผลติสารสนเทศเพือ่ใชโ้ฆษณาชวนเชือ่ 
  3.2 การใหข้อ้มลูทีซ่ํ้าซอ้นกบัสิง่ทีป่รากฏอยูแ่ลว้ และการใหค้วามรูท้ีผ่ดิพลาด 
  3.3 ผู้ร ับไม่พิถีพิถันในการคัดเลือก และกลัน่กรองเฉพาะสารสนเทศที่มี
คุณภาพทาํใหเ้สีย่งต่อความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 
  3.4 การผลติ และเผยแพร่ผลงานของนักวชิาการ และนักวจิยัจะมกีารตพีมิพ์
ผลงานโดยแกไ้ขจากผลงานเก่า หรอืรวบรวมแนวคดิจากผลงานของผูอ้ื่น 
  3.5 เมื่อมสีาขาวชิาใหม่ ๆ เกดิขึน้จะมกีารผลติ และเผยแพร่อย่างรวดเรว็ทํา
ใหก้ารแยกระหวา่งขอ้เทจ็จรงิ และความคดิเหน็เป็นไปดว้ยความยาก 
  3.6 การอา้งงานซํ้าซอ้น ผูเ้ขยีนบางคนผลดักนัอา้งงานของกนั และกนังานจงึ
ปรากฏหลายรปูแบบแต่มเีน้ือหาหละหลวม 
  3.7 ผูร้บัสารสนเทศจะรบัสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ดงันัน้ความไม่ถูกต้อง
ของสารสนเทศจะสัง่สมรวมตวัทาํใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดได ้
 

บทสรปุ 

 

 ปจัจุบนัถอืว่าเป็นยุคสารสนเทศ ดงันัน้สารสนเทศจงึเป็นทรพัยากรทีส่ําคญัต่อการ
พฒันาประเทศในทุก ๆ ดา้นถา้หากบุคคล หรอืองคก์รรูจ้กัการใชส้ารสนเทศมาปรบัปรุงการ
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ดําเนินงานหรอืพฒันางานทีก่ําลงักระทํา ประมวลรวบรวมสารสนเทศเพื่อนํามาตดัสนิใจให้
เกิดประสทิธิภาพสูงสุด ถือว่ามสี่วนช่วยพฒันาประเทศทัง้ทางตรง และทางอ้อม สําหรบั
ประเทศไทยไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของสารสนเทศจงึไดส้่งเสรมิใหป้ระชาชน ภาครฐั และ
ภาคเอกชนไดต้ระหนัก และเหน็ความสําคญัของสารสนเทศ อนัมผีลต่อการดํารงชวีติ และ
การพฒันาทรพัยากรมนุษยถ์อืเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหป้ระชากรภายในประเทศไดก้า้ว
เขา้สูส่งัคมแหง่ภูมปิญัญา และการเรยีนรู ้(Knowledge - based society) โดยมกีารใชข้อ้มลู
ซึง่เป็นบ่อเกดิของสารสนเทศ หรอืสารสนเทศเป็นบ่อเกดิของความรู ้และความรูเ้ป็นบ่อเกดิ
ของปญัญามาเป็นรากฐานทีจ่ะก่อใหบุ้คคล หรอืองคก์รไดม้กีารพฒันาหรอืเปลีย่นแปลง มคีาํ
กล่าวทีว่่า สารสนเทศ คอื อาํนาจ (Information is power) ซึง่ใครมสีารสนเทศมากผูน้ัน้ยอ่ม
ไดเ้ปรยีบในทุกเรื่องเหมอืนมอีํานาจ โดยสารสนเทศทีไ่ดร้บันัน้ตอ้งถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์
เชื่อถอืได ้และทนัสมยัการใชส้ารสนเทศจงึจะเกดิประสทิธภิาพ และหากนําสารสนเทศมาคดิ
วเิคราะหจ์ะเกดิเป็นความรู ้และปญัญาซึง่จะสง่ผลต่อความเจรญิงอกงามในทุก ๆ ดา้น 



 

บทท่ี  2 

 

ความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ 

 

 เมื่อสารสนเทศมปีรมิาณเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็รวมทัง้มเีทคโนโลยใีนการจดัการ การ
จดัเก็บ และการเข้าถึงสารสนเทศมีการพฒันาก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทําให้ปจัจุบันการเข้าถึง
สารสนเทศอาจจะเป็นทัง้สิง่ทีง่่าย และสิง่ทีย่ากจงึขึน้อยู่กบัทกัษะหรอืสภาพปจัจยัอื่น ๆ ที่
แตกต่างกนัของบุคคล หรอืสงัคม ถงึแมจ้ะมสีภาพทีแ่ตกต่างกนัทัง้ของบุคคล หรอืสงัคมก็
ตามหน่วยงาน หรอืองค์กรต่างๆ จําเป็นต้องส่งเสรมิใหบุ้คคลเป็นผูรู้ส้ารสนเทศรูจ้กัความ
ตอ้งการสารสนเทศทีแ่ทจ้รงิของตนเอง มคีวามสามารถในการเขา้ถงึแสวงหา รูจ้กัแหล่ง และ
การคน้หาสารสนเทศจากแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย การรูเ้ท่าทนัสารสนเทศถอืเป็นกลไก
ที่นําพาใหบุ้คคลพฒันาคุณภาพของตนเองอยู่เสมอ ทัง้น้ีบุคคลในสงัคมจําเป็นต้องตื่นตวั 
และตระหนักถงึการรูส้ารสนเทศเพื่อใชส้ารสนเทศนํามาเสรมิสรา้งความเจรญิกา้วหน้า และ
ความทันสมัยแก่ตนเอง และสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จ ักใช้สารสนเทศ และดึง
สารสนเทศออกมาเป็นความรู้นําสู่การใช้ปญัญาเพื่อนํามาแก้ปญัหา และตดัสนิใจอย่างมี
ประสทิธภิาพเพื่อมุง่สูก่ารเป็นบุคคลแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life long learning) และเป็น
พลงัขบัเคลื่อนใหเ้กดิการพฒันาเปลีย่นแปลงในสงัคมใหก้า้วเขา้สูส่งัคมความรู ้
 

คาํจาํกดัความของการรูส้ารสนเทศ 

 

 การนิยามคาํวา่ การรูส้ารสนเทศ (Information literacy) มนีกัวชิาการไดนิ้ยาม 
ความหมายของการรู้สารสนเทศไว้หลายลักษณะเพื่อให้เข้าใจความหมายของการรู้
สารสนเทศอยา่งชดัเจน จงึนํามาสรปุไดด้งัน้ี 
 Kuhlthan (1990) ใหนิ้ยามไวว้่า การรูส้ารสนเทศมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัการรูห้นงัสอื  
(Literacy) ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการอ่าน และการใชส้ารสนเทศที่จําเป็นสําหรบั
ชวีติประจําวนั นอกจากน้ียงัเกี่ยวขอ้งกบัความตอ้งการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ
เพื่อการตดัสนิใจ และการรูค้วามต้องการสารสนเทศ ความสามารถในการจดัการกบัมวล
สารสนเทศทีซ่บัซอ้น 
 Lenox & Walker (1993) กล่าวว่า การรูส้ารสนเทศเป็นความสามารถของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงในการเข้าถึง และเข้าใจแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายโดยมี
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ความสามารถในดา้นการรูค้วามตอ้งการของตนเอง ตอ้งใชท้กัษะในการคดิวเิคราะหอ์ย่างมี
วจิารณญาณ ต้องมคีวามสามารถในการสบืคน้เพื่อแสวงหาคําตอบ และมคีวามสามารถใน
การเขา้ถงึสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศทีห่ลากหลายเพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศทีต่อ้งการ 
 Doyle (1994) กล่าววา่การรูส้ารสนเทศ หมายถงึ ความสามารถในการเขา้ถงึ
ประเมนิ และการใชส้ารสนเทศทีห่ลากหลายจากแหล่งต่าง ๆ 

 Council of Australian University Librarians (2001) อธบิายว่า การรูส้ารสนเทศ 
คอืความเขา้ใจ และความสามารถของบุคคลทีจ่ะวเิคราะหไ์ดว้่าเมื่อใดตอ้งการสารสนเทศ มี
ความสามารถในการกาํหนดแหล่ง ประเมนิ และใชส้ารสนเทศทีต่อ้งการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 Association of College and Research Libraries (2000) อธบิายวา่ การรู้
สารสนเทศเป็นความสามารถทีท่าํใหป้จัเจกบุคคลตระหนกัรูไ้ดเ้มือ่ตนเองมคีวามตอ้งการ
สารสนเทศ และมคีวามสามารถในการระบุตําแหน่ง ประเมนิ และใชส้ารสนเทศทีต่อ้งการได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 การนิยามความหมายของการรูส้ารสนเทศของนกัวชิาการไทยไดม้กีารกล่าวไวอ้ยา่ง
น่าสนใจ จงึนําสรปุไดด้งัน้ี 
 สมาน ลอยฟ้า (2544) อธบิายว่า การรูส้ารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัความรู้
ความสามารถดา้นสารสนเทศ โดยเป็นกระบวนการทางปญัญาเพื่อสรา้งความเขา้ใจในความ
ต้องการสารสนเทศ การค้นหา การประเมิน การใช้สารสนเทศ และการสื่อสารที่มี
ประสทิธภิาพ 

 สุจิน บุตรดีสุวรรณ (2550) กล่าวว่า การรู้สารสนเทศ หมายถึง ทักษะความรู้
ความสามารถของบุคคลทีจ่ะบอกไดว้่าตอ้งการสารสนเทศอะไรสามารถคน้หา ประเมนิ และ
ใชส้ารสนเทศทีไ่ดม้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 รงัสรรค ์ สกุนัทา (2543) กล่าววา่ การรูส้ารสนเทศ หมายถงึ  ความสามารถในการรู้
เกี่ยวกบัสารสนเทศทีจ่ะใชป้ระโยชน์ ความสามารถในการรูว้่าจะไปหาสารสนเทศไดท้ีไ่หน 
ความสามารถในการคน้คนืสารสนเทศ ความสามารถในการแปลความหมาย การจดัระเบยีบ  
และการสงัเคราะหส์ารสนเทศ  ความสามารถในการใชป้ระโยชน์ และสือ่สารสนเทศ 
 สีปาน  ทรพัย์ทอง (2548) กล่าวว่า การรู้สารสนเทศ หมายถึง รู้ความต้องการ
สารสนเทศ สามารถคน้หา และประเมนิคุณค่าสารสนเทศ สามารถคดิเชงิวเิคราะห ์สามารถ
สื่อสารสนเทศโดยใชเ้ครื่องมอื และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และต้อง
เขา้ใจจรยิธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 อาชญัญา รตันอุบล และคณะ (2549) กล่าวว่า การรูส้ารสนเทศ หมายถงึ การรูถ้งึ
ความจาํเป็นของสารสนเทศ การเขา้ถงึแหล่ง การพฒันาทกัษะ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
การวิเคราะห์ และประเมนิสารสนเทศ การจดัระบบประมวลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
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สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล และสร้างสรรค์ การสรุปอ้างอิง และสื่อสาร
ขา่วสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ ความเขา้ใจ และยอมรบัในจรยิธรรมของขอ้มลูขา่วสาร 
 จากการนิยามความหมายของการรูส้ารสนเทศที่หลากหลาย สามารถนํามากล่าว
โดยสรุปได้ว่า การรู้สารสนเทศ  หมายถึง ทกัษะความสามารถของบุคคลในการกําหนด
ความตอ้งการสารสนเทศ รูถ้งึความจําเป็นของสารสนเทศ เขา้ถงึและคน้หาสารสนเทศดว้ย
วิธีการต่างๆ รู้แหล่งและแสวงหาสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์ประเมินคุณภาพของ
สารสนเทศที่ได้รบั  มกีารจดัการสารสนเทศ และมวีจิารณญาณการใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 

พฒันาการของการรูส้ารสนเทศ 

 

 การรูส้ารสนเทศ มาจากคําภาษาองักฤษว่า Information literacy เป็นคําศพัทท์ีม่ ี
การใชก้นัอย่างแพร่หลายในวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์และวชิาชพี
ทางการศกึษาซึง่มพีฒันาการมาจากคาํวา่ Literacy มาจากคาํภาษาไทยวา่ การรูห้นงัสอืหรอื
การอา่นออกเขยีนได ้คอื มลีกัษณะอา่น พดู ฟงั และเขยีนได ้(สุพฒัน์ สอ่งแสงจนัทร,์ 2540) 
การรูห้นังสอืจงึเป็นพืน้ฐานของการรูส้ารสนเทศ โดยสหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศแรกทีม่กีาร
สาํรวจการรูห้นังสอืในค.ศ.1940 เพื่อตอ้งการขอ้มลูในการรูห้นงัสอืดว้ยการวดัความสามารถ
ในการอา่นออกเขยีนไดข้องประชาชน 
 ต่อมาการรูส้ารสนเทศ (Information literacy) เริม่รูจ้กักนัเป็นครัง้แรกในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ในปี ค.ศ. 1974 โดย พอล ซูรค์าวสก ี(Paul Zurkowski) อดตีนายกสมาคม
อุตสาหกรรมสารสนเทศ (Information Industry Association) (Zurkowski, 1974) ถอืว่าเป็น
บุคคลแรกทีพู่ดถงึลกัษณะของผูรู้ส้ารสนเทศโดยไดก้ล่าวในรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
แห่งชาตสิหรฐัอเมรกิา ว่าดว้ยเรื่องหอ้งสมุดและการบรกิารสารสนเทศไดต้พีมิพใ์นหนังสอื 
“The Information service environment relations and practices” โดยไดแ้สดงความ
คดิเหน็ว่า การรูส้ารสนเทศเป็นความสามารถในการใชแ้หล่งสารสนเทศเพื่อนําแก้ปญัหาที่
เกดิขึน้ และต้องการใหต้ระหนักถึงความจําเป็นของทกัษะการรูส้ารสนเทศ (แววตา เตชา
ทววีรรณ, 2551)  ต่อมาในปี ค.ศ. 1976 Lee  Burchinal ไดนํ้าเสนอเรื่องการรูส้ารสนเทศแก่
ทีป่ระชุมดา้นหอ้งสมดุที ่Texas A & M University  และในชว่งทศวรรษ 1980 ความสนใจใน
เรื่องการรูส้ารสนเทศมเีพิม่มากขึน้โดยนักศกึษาในสหรฐัอเมรกิาใหค้วามสนใจดา้นการสอน
ทกัษะการรูส้ารสนเทศใหก้บันักเรยีนเพื่อใหเ้ป็นผูม้คีวามสามารถทีจ่ะแข่งขนักบัผูอ้ื่นไดใ้น
ยคุสารสนเทศ  (สมาน  ลอยฟ้า, 2544) 



24 

 

 ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 แนวคิดของการรู้สารสนเทศมีความชัดเจน และ
แพร่หลายอย่างรวดเรว็ ซึง่เชื่อกนัว่าการฝึกทกัษะสารสนเทศมคีวามจําเป็นในการเรยีนการ
สอน และควรมใีนหลกัสตูรการศกึษา แลว้บรรณารกัษ์จะมบีทบาทดา้นเป็นผูส้อนทกัษะการ
ใชห้อ้งสมุดแก่ผูใ้ช ้และต่อมาบทบาทในการสอนทกัษะการใชห้อ้งสมุดเกี่ยวกบัการคดิแบบ
วเิคราะห ์(Critical  thinking) ไดถู้กคน้พบ และใชเ้ป็นหลกัสตูรในการเรยีนการสอน (ศวิราช  
ราชพฒัน์, 2547) ในปี ค.ศ. 1989 สมาคมหอ้งสมุดอเมรกินั (American Library Association 

- ALA) ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการการรูส้ารสนเทศขึน้ และได้จดัทํารายงานเกี่ยวกบัการรู้
สารสนเทศชื่อว่า Presidential committee on information literacy โดยกล่าวถงึความสาํคญั
ของการบรรลุผลสาํเรจ็ของการรูส้ารสนเทศ และเพื่อใหค้ํานิยามและกําหนดทศิทางในเรื่อง
การรูส้ารสนเทศแก่นกัการศกึษา และบรรณารกัษ์รายงานฉบบัน้ีไดม้กีารเผยแพร ่และไดร้บั
ความสนใจทัว่โลก 
 ในทศวรรษ 1990 การรูส้ารสนเทศจงึเริม่มบีทบาทในวงการศกึษา และบรรณารกัษ์
เพิม่มากขึน้ ทาํใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบทางการศกึษาของประเทศเหน็ความสาํคญัของการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติจงึมกีารประกาศเรื่องวาระการรูส้ารสนเทศแหง่ชาต ิ(The National Forum  

on Information Literacy - NFIL) ขึน้ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมกีารประชุมเกีย่วกบัการรู้
สารสนเทศโดยมสีถาบนัการศกึษาและหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 85 แห่งเขา้ร่วมประชุม ที่
ประชุมไดเ้สนอแนะ และกระตุ้นใหม้กีารตระหนักถงึความสําคญัของการรูส้ารสนเทศ และ
กระตุ้นใหม้กีจิกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศใหเ้กดิขึน้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 ปี ค.ศ. 1997 ไดม้กีารจดัตัง้สถาบนัการรูส้ารสนเทศ (The Institute of Information  

Literacy- NILI) ภายใตก้ารดาํเนินงานของสมาคมหอ้งสมดุและวจิยั (Association of  

College and Research Libraries - ACRL) มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแก่สถาบนั
ต่างๆ ทีร่ว่มมอืกนัใหเ้กดิการรูส้ารสนเทศอยา่งกวา้งขวางโดยจดัทาํโครงการการรู้
สารสนเทศรว่มกบัหน่วยงานทางการศกึษาและไดม้กีารกาํหนดมาตรฐานการรูส้ารสนเทศขึน้
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ต่อมาปีค.ศ.1998 สมาคมหอ้งสมดุโรงเรยีนอเมรกินั 
(The American Association of School Libraries) และสมาคมการสื่อสารและเทคโนโลยี
เพื่อการศกึษา(The Association of Educational Communication and Technology) มี
ความร่วมมอืกนัเพื่อรณรงค์การใช้สารสนเทศและมกีารกําหนดมาตรฐานการรูส้ารสนเทศ
สําหรบันักเรียน และนักศึกษา สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ตื่นตวัในการใช้มาตรฐานการรู้
สารสนเทศเพื่อให้นักเรยีน และนักศึกษาได้เกิดทกัษะการรู้สารสนเทศมากขึ้น (จุมพจน์  
วนิชกุล, 2550) 

 ปี  ค.ศ. 2000 สมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยัและวจิยั (Association of College and  

Research Libraries - ACRL) ไดก้าํหนดมาตรฐานการรูส้ารสนเทศสาํหรบัผูเ้รยีน
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ระดบัอุดมศกึษา (The information literacy competency standards for higher education) 

มาตรฐานดงักล่าว สามารถใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัสิาํหรบัการรูส้ารสนเทศใหป้ระเทศต่าง ๆ 

และไดร้บัการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา เชน่ ภาษาสเปน เยอรมนั และจนี  
เป็นต้น และ ปีค.ศ. 2001 สมาคมหอ้งสมุดวทิยาลยัและวจิยั ไดเ้ผยแพร่ Objectives for  

information literacy instruction : A model statement for academic librarians เพื่อให้
บรรณารกัษ์ และผูเ้กี่ยวขอ้งใชเ้ป็นคู่มอืสาํหรบัการสอนการรูส้ารสนเทศในระดบัอุดมศกึษา 
และใชเ้ป็นคู่มอืสาํหรบัการเรยีนการสอนและจดับรกิารการสอนการรูส้ารสนเทศแก่นกัศกึษา
ในระดบัอุดมศกึษา 
 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดม้กีารสรา้งมาตรฐานการรูส้ารสนเทศทําใหว้งการหอ้งสมุด
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาได้มีการตื่นตวัเพื่อพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศแก่
นักเรียน นักศึกษา และมีการกําหนดเรื่องการรู้สารสนเทศไว้ในหลักสูตรการศึกษา 
นอกจากน้ีทําใหป้ระเทศต่าง ๆ ทัว่โลกไดต้ระหนัก และตื่นตวัต่อการใชส้ารสนเทศ และให้
ความสาํคญัต่อทกัษะการรูส้ารสนเทศทัง้ของนกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชน นอกจากน้ียงั
มปีระเทศที่ใหค้วามสําคญัของการรูส้ารสนเทศ อาทเิช่น ประเทศองักฤษ ในปี ค.ศ.1998 

หอสมดุแหง่ชาตแิละหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั (Standing Conference of National  

and University Libraries - SCONUL) ไดต้ัง้หน่วยงานเฉพาะกจิเพื่อเตรยีมการจดัทํา
ประกาศการรูส้ารสนเทศสําหรบัการอุดมศกึษาในประเทศ ส่วนประเทศเยอรมนั ในปี ค.ศ. 
2001 สมาคมหอ้งสมดุเยอรมนัไดจ้ดัประชุมประจาํปีมกีารพจิารณาถงึโครงการการจดัทาํการ
รูส้ารสนเทศเพื่อพฒันาคุณภาพของประชาชนอยา่งจรงิจงั ในส่วนของประเทศออสเตรเลยีมี
สมาคมหอ้งสมดุและสารสนเทศแหง่ออสเตรเลยี (Australian Library and Information 

Association) และหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัออสเตรเลยีใต ้(University of South Australia 

Library) ไดม้กีารจดัประชุมระดบัชาตใินประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรูส้ารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง 
และบรรณารกัษ์ระดบัอุดมศกึษามบีทบาทสําคญัในการเชื่อมโยงการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และ
การรู้สารสนเทศขึ้นภายในประเทศ นอกจากน้ีประเทศออสเตรเลียได้ร่วมมอืกบัประเทศ
นิวซแีลนดจ์ดัตัง้สถาบนัการรูส้ารสนเทศแห่งออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์(Australian and 

New Zealand Institute for Information Literacy - ANZIL) และไดจ้ดัประชุมรว่มกบัสภา
บรรณารกัษ์มหาวทิยาลยัออสเตรเลยี (Council of Australian University Librarians 

- CAUL) จดัทําและปรบัปรุงมาตรฐานการรูส้ารสนเทศทีใ่ชท้ัง้ในประเทศออสเตรเลยี และ
นิวซีแลนด์ ในส่วนประเทศจีน ปี ค.ศ. 1980 รฐับาลจีนได้สนับสนุนให้มีการสอนการใช้
หอ้งสมดุ และการรูส้ารสนเทศในสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา และมกีารจดัประชุมระดบัชาติ
ว่าดว้ย เรื่องการรูส้ารสนเทศหลายครัง้ นอกจากน้ีประเทศญี่ปุน่โดยกระทรวงศกึษาธกิารยงั
ได้กําหนดแนวทางนโยบายเกี่ยวกบัการรู้สารสนเทศเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ผลกระทบของสารสนเทศทีม่ต่ีอสงัคมและประชาชน จงึเหน็ความสาํคญัของการสง่เสรมิการรู้
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สารสนเทศในประเดน็ของการรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และประเทศสงิคโปรไ์ดพ้ฒันาโครงการ
สําหรบัการรู้สารสนเทศแห่งชาติ และประกาศใช้เป็นแนวทางการศึกษาแห่งชาติ ปี ค.ศ.
1997 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสําคญัของการรู้สารสนเทศจึงได้จดัทํา
แนวทางดําเนินการเรื่องการรูส้ารสนเทศ และใชเ้ป็นกรอบการจดัทําหลกัสูตรเพื่อใชใ้นการ
เรยีนการสอนทุกระดบั (จุมพจน์  วนิชกุล, 2550 ; ชุตมิา  สจัจานนัท,์ 2544) 
 สาํหรบัในประเทศไทยนัน้สมาคมหอ้งสมุดแหง่ประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทีจ่ดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2497 ไดม้บีทบาทสาํคญัที่
เกีย่วขอ้งกบัการทาํแผนพฒันาหอ้งสมุดของประเทศเพื่อสรา้งมาตรฐานการรูส้ารสนเทศโดย
ต้องการยกระดบัหอ้งสมุดต่าง ๆ ทัว่ประเทศใหม้กีารดําเนินงานเพื่อใหม้มีาตรฐาน และมี
ส่วนร่วมสร้างนิสยัรกัการอ่าน และการรู้สารสนเทศ จะเห็นได้จากการประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการใชส้ารสนเทศ การอา่น การรูห้นงัสอื ทัง้น้ีเพื่อสรา้งการ
รูส้ารสนเทศในระยะยาว และแนวคดิเรื่องการรูส้ารสนเทศเริม่เผยแพร่ในประเทศไทยเมื่อ 
พ.ศ. 2543 โดยสํานักงานเพื่อการศึกษาในภูมภิาคเอเชยีและแปซิฟิก (UNESCO) ได้จดั
ประชุมระดบันานาชาตเิพือ่เผยแพร ่เรือ่งการรูส้ารสนเทศสูป่ระเทศไทย และภมูภิาคเอเชยี 
 ในหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 ไดใ้หค้วามสําคญัในเรื่องการรู้
สารสนเทศโดยกําหนดใหม้หีลกัการ และจุดมุ่งหมายเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศไวใ้นหลกัสตูร
แต่ไมม่หีลกัสตูรวชิาการรูส้ารสนเทศทัง้ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาทีช่ดัเจนจะใช้
การบรูณาการอยูใ่นเน้ือหาวชิาการในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และบรรณารกัษ์หอ้งสมุดโรงเรยีน
สว่นใหญ่จดัสอนเป็นรายวชิาการใชห้อ้งสมุด (Library skills) ทีเ่กีย่วกบัการแนะนําหอ้งสมุด  
ทรพัยากรสารสนเทศ ระบบการจดัหมวดหมูห่นงัสอื เครื่องมอืช่วยคน้ การเขยีนรายงานเป็น
ต้น แต่ในสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทยได้มกีารสอนวชิาการรูส้ารสนเทศเป็นรายวชิา
หรือการบูรณาการทักษะสารสนเทศในหลักสูตรระดับต่างๆ และในรายวิชาต่างๆใน
ระดบัอุดมศกึษา(ชุตมิา สจัจานนัท,์ 2550 ; 2554 ; สมาน  ลอยฟ้า, 2544 ; ปารชิาต เสารยะ
วเิศษ, 2552 ; แววตา  เตชาทววีรรณ, 2550) ซึ่งวชิาการรูส้ารสนเทศนัน้มวีวิฒันาการมา
จากการสอนการใช้ห้องสมุด เดมิจะเน้นการสอนทกัษะในการค้นหา และการใช้เครื่องมอื
ต่างๆ เพือ่การเขา้ถงึสารสนเทศ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหน้กัศกึษารูจ้กัวธิกีารใชห้อ้งสมุด ต่อมา
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามบีทบาทต่อห้องสมุด จงึมกีารพฒันาเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบั
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ ในปจัจุบนัการสอนการรู้สารสนเทศจะมี
ขอบเขตที่กวา้งกว่าการสอนการใชห้อ้งสมุด และจะเน้นการใชค้วามคดิในการสรา้งความรู้
ความเขา้ใจดว้ยตนเอง  
 ดงันัน้เพื่อพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง และเตรยีมทรพัยากรบุคคลให้พร้อมสู่การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมแห่งการเรียนรู้ ในประเทศไทยเรื่องการรู้สารสนเทศ มีวงการ
บรรณารกัษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ และวงการการศึกษา ได้เริ่มตระหนักเห็น
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ความสําคญั และได้รบัความสนใจอย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ได้มีความตื่นตัวในเรื่อง 
การศกึษาคน้ควา้วจิยั และมผีลงานวจิยั และบทความ หลายเรื่องเกี่ยวกบัการรูส้ารสนเทศ 
และมีการกําหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยเฉพาะของกลุ่ม
นักเรียน และนักศึกษา แต่ในประเทศไทยยงัไม่ให้ความสําคัญของการรู้สารสนเทศใน
ระดบัชาตอิยา่งจรงิจงั 
 

ความสาํคญัของการรู้สารสนเทศ 

 

 ตามสภาพปจัจุบนัสงัคมโลกและสงัคมไทยมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทัง้ดา้น
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทัง้เทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ และเป็นยุคของ
สารสนเทศ ต้องอาศยัสารสนเทศและการใชค้วามรูเ้ป็นตวัขบัเคลื่อนเพื่อใหเ้กดิการพฒันา
อยา่งมปีระสทิธภิาพ แต่ในยคุสารสนเทศความหลากหลาย และมปีรมิาณมากของสารสนเทศ
หรอืเรยีกวา่สารสนเทศเกนิพกิดั (Information overload) กอปรกบัความกา้วหน้าของ 
เทคโนโลยสีารสนเทศมพีฒันาการอย่างรวดเรว็มากส่งผลใหบุ้คคลในสงัคมสารสนเทศต้อง
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม และวฒันธรรมการใชส้ารสนเทศในสภาวะทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นยิง่ขึน้ 
เช่น สื่อสารสนเทศ การจดัเกบ็ การเขา้ถึง รวมทัง้จํานวนแหล่งสารสนเทศที่มจีํานวนเพิม่
มากขึน้ ดงันัน้จาํเป็นตอ้งพฒันาทกัษะ หรอืความรูท้ีเ่คยมมีาในอดตีซึง่ไม่เพยีงพอกบัสภาพ
ของสารสนเทศทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 
 การพฒันาเพื่อใหบุ้คคลก้าวทนักบัยุคสงัคมสารสนเทศนัน้ต้องมกีารพฒันาทกัษะ
ความรู้ความสามารถทางสารสนเทศเพิ่มขึ้นถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค
เศรษฐกจิฐานความรูใ้หเ้ขา้ถงึสารสนเทศจากสือ่สารสนเทศทุกรปูแบบ และทัว่ทุกมมุโลกโดย
ใหรู้จ้กัการแสวงหา คดัเลอืก เขา้ถงึ แลว้ดงึสารสนเทศออกมาเป็นความรูนํ้าสู่การใชป้ญัญา
เพื่อนํามาใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพในยุคปจัจุบนั บุคคลจงึจําเป็นต้องรูส้ารสนเทศเพื่อบูรณา
การความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกนัอย่างเหมาะสมสามารถนําไปสู่การแก้ไขปญัหาการพฒันา
คุณภาพชวีติ และสงัคมใหม้คีวามเขม้แขง็ขึน้ ซึง่สามารถกา้วเขา้สูส่งัคมการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและยัง่ยนื  ดงันัน้การรูส้ารสนเทศจงึเป็นทกัษะที่บุคคลทุกกลุ่มต้องเขา้ใจให้
มากขึน้เพราะการรูส้ารสนเทศเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีท่าํใหบุ้คคลมคีวามสาํเรจ็ การรูส้ารสนเทศ
จงึมคีวามสาํคญัโดยจาํแนกไดด้งัน้ี 
 

1. การรู้สารสนเทศกบัการศึกษา 
  การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการศึกษาของบุคคลทุกระดับ ทัง้
การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั และการเรยีนรูต้ลอดชวีติซึง่



28 

 

สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ต้องการใหค้นไทยมคีวาม
พรอ้ม และสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ซึ่งการพฒันาศกัยภาพของคนไทยใน
ด้านการศึกษานัน้ต้องให้ความรู้ ทกัษะต่างๆ มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์อย่างมี
เหตุผลโดยนําไปประยุกต์ในการเรียนรู้ได้ การรู้สารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือสนับสนุน
การศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองมากขึน้ ซึ่งผู้เรยีนในยุค
สารสนเทศนัน้ สมาน ลอยฟ้า (2544) กล่าวว่า ผู้เรียนจะกลายเป็นผู้เรียนที่มีอิสระ 
(Independent) ตลอดชวีติเป็นผูค้น้หาสารสนเทศ เป็นผูป้ระเมนิ และผูใ้ชส้ารสนเทศเพื่อการ
แกป้ญัหาจนเป็นผูส้รา้งความรูข้ ึน้ดว้ยตนเอง และจะมลีกัษณะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self - 

directed learning) และผูเ้รยีนจะเป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ (Life - long learners) 

  ดงันัน้การรูส้ารสนเทศจะส่งเสรมิกระบวนการเรยีนในทุกระดบัได ้แต่เน่ืองจาก
การรูส้ารสนเทศยงัเป็นเรื่องค่อนขา้งใหม่สําหรบัวงการการศกึษาของไทย โดยเฉพาะการรู้
สารสนเทศของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา จากผลการวจิยัของปารชิาต เสารยะวเิศษ,สมาน  
ลอยฟ้า และดุษฎ ีอายุวฒัน์ (2552) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรูส้ารสนเทศของนักเรยีน
ระดบัประถมศกึษาในประเทศไทย พบว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อการรูส้ารสนเทศของนกัเรยีน ไดแ้ก่
ทุกโรงเรยีนควรมคีอมพวิเตอร ์และอนิเทอร์เน็ตใหน้ักเรยีนไดใ้ช้อย่างทัว่ถงึ และเพยีงพอ
ควรจดัใหม้แีหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และรูจ้กัใชแ้หล่งการเรยีนรูอ้ื่น ๆ หรอืผูป้กครอง
ควรพานักเรยีนไปแหล่งการเรยีนรูต้ามความเหมาะสม นอกจากนัน้ผูบ้รหิาร ครูผูส้อน และ
ครูผู้ดูแลห้องสมุดควรได้รบัการพฒันาความรู้ด้านการรู้สารสนเทศ  และบูรณาการการรู้
สารสนเทศในทุกรายวิชา จะเห็นได้ว่าหากมกีารปลูกฝงัให้นักเรยีนตระหนักในเรื่องของ
สารสนเทศ ใหรู้ว้ธิกีารแสวงหาความรูจ้ากแหล่งสารสนเทศ กระตุ้นใหน้ักเรยีนอยากเขา้ใช้
หอ้งสมดุ และนําสารสนเทศไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์จะทาํใหน้กัเรยีนเป็นผูรู้ส้ารสนเทศในระดบั
หน่ึง นอกจากน้ีแลว้การรูส้ารสนเทศของนักศกึษาระดบัอุดมศกึษากม็ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา เน่ืองจากการสรา้งทกัษะการรูส้ารสนเทศ
ให้กบันักศึกษาจําเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากทุกฝ่ายทัง้ด้านผู้สอน บรรณารกัษ์ และ
ผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั(สจุนิ  บุตรดสีวุรรณ, 2550) ดงันัน้การรูส้ารสนเทศจงึเป็นรากฐาน
ของการศกึษาตลอดชวีติ 
 

2. การรู้สารสนเทศกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต 

  การรูส้ารสนเทศมคีวามสําคญัต่อการดํารงชวีติประจําวนั ยิง่สงัคมปจัจุบนัถือ
เป็นสงัคมสารสนเทศ และสื่อสารสนเทศก็มปีรมิาณมาก และมกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ทําใหค้นในสงัคมตอ้งรบัขอ้มลูขา่วสารทัง้ทีต่ ัง้ใจ และมไิดต้ัง้ใจ และมคีวามอ่อนไหว
ต่อขอ้มลูเป็นอยา่งมาก ดงันัน้รฐัควรมกีลไกในการพฒันาเสรมิสรา้งใหค้นในชาตติระหนกัถงึ
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การรู้สารสนเทศ  ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดอย่างไตร่ตรองเพื่อให้สามารถ
วเิคราะห ์ประเมนิ เขา้ถงึแหล่ง และใชส้ารสนเทศไดเ้พื่อนํามาพฒันาคุณภาพชวีติ หรอืลด
ปญัหาการเอารดัเอาเปรยีบจากสงัคมในทุก ๆ ดา้น เพราะทุกคนตอ้งพยายามพฒันาตนเอง
ใหเ้จรญิกา้วหน้าเพื่อใหม้ชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ การรูส้ารสนเทศของบุคคลจะมผีลต่อการ
ได้รบัสารสนเทศที่มคีุณภาพ สามารถนําไปประยุกต์กบัการเรยีนการสอน การปฏบิตัิงาน 
การประกอบอาชีพ เพราะบุคคลต้องสามารถแสวงหาสารสนเทศที่มคีวามจําเป็นต่อการ
ประกอบอาชพี ยิง่เกษตรกรตอ้งมกีารเพาะปลกู หรอืการทาํมาหากนิตอ้งอาศยัหลกัวชิา เช่น 
ฤดูกาลทีเ่หมาะสม สภาพดนิ พนัธุพ์ชื วธิกีารใชปุ้๋ ย การใชเ้ครื่องทุ่นแรง เป็นต้น จะเหน็ได้
วา่ การรูส้ารสนเทศจะมปีระโยชน์ต่อการไดร้บัสารสนเทศทีถู่กตอ้ง และมคีุณค่าต่อบุคคลถอื
เป็นการพฒันาตนเอง พฒันาความรูอ้ยู่ตลอดเวลาเพื่อใหท้นัต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มี
การเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็โดยตอ้งเริม่พฒันาตนเองเพื่อนําสูค่วามสาํเรจ็ในชวีติส่งผล
ต่อคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
 

3. การรู้สารสนเทศกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

  ทุกประเทศในโลกน้ีต่างต้องการยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมของ
ประเทศใหส้งูขึน้ ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ตอ้งการรกัษามาตรฐานการครองชพีทีด่ขีองประเทศ
ไว้ ส่วนประเทศกําลังพฒันาต้องการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้
เทยีบเท่าประเทศที่พฒันาแล้ว ประเทศไทยก็เช่นเดยีวกนัตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 (2550 - 2554) มยีุทธศาสตร์ที่มาพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิให้
สมดุลและยัง่ยนื  และยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพของคนทัง้ดา้นจรยิธรรม และความรูมุ้่ง
สูส่งัคมทีม่คีวามสุขยัง่ยนื ซึง่เศรษฐกจิกเ็ป็นสว่นหน่ึงในการสรา้งความสุขใหเ้กดิขึน้ในสงัคม
หากประชาชนมรีายได้เพิม่ขึ้นประชาชนมงีานทํา ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น กรณี
ความขดัแยง้ทางการเมอืงลดน้อยลง เป็นตน้ กจ็ะสง่ผลใหป้ระเทศไทยไดย้กระดบัมาตรฐาน
การครองชพีของประชาชนใหส้งูขึน้ สิง่ต่าง ๆ ทีก่ล่าวมานัน้ปจัจยัทีเ่ป็นพืน้ฐานใหก้ารพฒันา
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่จะขาดไมไ่ดใ้นยุคเศรษฐกจิฐานความรูค้อื ขอ้มลูขา่วสาร ความรู้
ต่างๆ ยกตวัอย่าง เช่น ประเทศสงิคโปร์จะให้ความสําคญัของสารสนเทศ และความรู้ว่า
อนาคตของประเทศขึน้อยู่กบัประชาชนใชส้ารสนเทศ ความรู ้และเทคโนโลยสีารสนเทศให้
เกดิประโยชน์สงูสุด สิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัสูค่วามสาํเรจ็ทางเศรษฐกจิ (Library 2000 Review 

Committee,1999) และยิ่งหากประชาชน  หรือบุคลากรภายในองค์กรมีทักษะการรู้
สารสนเทศ ตระหนกัถงึความจาํเป็นของสารสนเทศ เขา้ถงึสารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ มี
การใช ้และประเมนิสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความตอ้งการจะทําใหไ้ดเ้ปรยีบมากขึน้ 
ดว้ยเหตุน้ีการพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศนัน้จําเป็นตอ้งพฒันาทรพัยากรบุคคล
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ทีม่คีวามรูเ้พราะความรูค้อื แรงขบัเคลื่อนสาํคญัของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ และสงัคม 
จงึจะทาํใหส้ามารถแขง่ขนักบัประเทศอื่น ๆ ไดอ้ยา่งเทา่เทยีม 
 

องคป์ระกอบของการรู้สารสนเทศ 

 

 การรูส้ารสนเทศนัน้เพื่อใหเ้กดิขึน้ในตวับุคคลไดต้้องอาศยัองคป์ระกอบทีส่ําคญัคอื 
(American Library Association, 1989) 

 1. การกาํหนดความต้องการสารสนเทศ 

  1.1 สามารถเขา้ใจความแตกต่างในการใชส้ารสนเทศเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
อยา่งได ้เชน่ เพือ่ประกอบอาชพี  เพือ่การตดัสนิใจ เพือ่ความบนัเทงิ 
  1.2 สามารถกําหนดความต้องการสารสนเทศของตนเองได้ว่าต้องการ
สารสนเทศเพือ่ตอบคาํถามใด 

  1.3 สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศทีต่อ้งการเขา้กบัความรูท้ีต่นเองมอียูเ่ดมิได ้
  1.4 สามารถตัง้คาํถามกาํหนดหรอืตัง้คาํถามสารสนเทศทีต่นตอ้งการได ้
 2. การใช้กลยทุธใ์นการสืบค้นสารสนเทศ เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศทีต่อ้งการบุคคล
จะตอ้งทาํการวางแผนในการคน้  และแยกประเดน็ในการคน้ต่าง ๆ  ดงัน้ี 
  2.1 สามารถแยกออกเป็นประเด็นย่อยอย่างมคีวามสมัพนัธ์กนัโดยโยงจาก
ประเดน็หลกัไปสูป่ระเดน็ยอ่ย 
  2.2 สามารถระดมความคิดว่าสารสนเทศที่ต้องการนัน้มีความเกี่ยวข้อง
สมัพนัธก์บัสิง่ใด 
  2.3 เลอืกแหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งวา่ควรใชแ้หล่งการคน้จากแหล่งใด 
  2.4 สามารถกาํหนดคาํคน้  คาํอื่น ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งในการสบืคน้ได ้
  2.5 สามารถระบุเงื่อนไขของการประเมนิแหล่งการค้นได้ เช่น ประเภทสื่อ  
รปูแบบการนําเสนอ 
 3. การเข้าถึงสารสนเทศ บุคคลควรมคีวามเข้าใจในการสืบค้นสารสนเทศว่า  
สารสนเทศทีต่อ้งการนัน้มคีวามหลากหลายเพือ่ใหส้ารสนเทศทีไ่ดน้ัน้ตรงกบัความตอ้งการ 
  3.1 สามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศทีต่อ้งการได ้
  3.2 สามารถใชเ้ครือ่งมอืในการชว่ยคน้ได ้
  3.3 สามารถกําหนดแหล่งสารสนเทศได้ว่าบุคคลควรมีความเข้าใจในการ
สืบค้นสารสนเทศว่าสารสนเทศที่ต้องการนัน้สามารถเข้าถึงได้ด้วยแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศประเภทใด ดว้ยวธิกีารเขา้ถงึสารสนเทศแบบใด 
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 4. การประเมินสารสนเทศ เป็นการนําเสนอขอ้เทจ็จรงิหรอืความคดิเหน็มคีวาม
ถูกต้องมคีวามสมเหตุสมผลขดัแยง้กนัมากน้อยเพยีงใด รวมทัง้สารสนเทศนัน้นําเสนอดว้ย
ความลาํเอยีงหรอืไม ่
  4.1 สามารถตดัสนิใจได้ว่าสารสนเทศที่สบืค้นมาได้นัน้มคีวามสมัพนัธ์ และ
พอเพยีงกบัความตอ้งการ  มคีวามน่าเชื่อถอืหรอืไม ่
  4.2 สามารถแยกความแตกต่างขอ้เทจ็จรงิ ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ทศันคตไิด ้
  4.3 เข้าใจหลักเหตุผล และระบุได้ว่ามีสารสนเทศมีการนําเสนออย่าง
สมเหตุสมผลหรอืไม ่
  4.4 สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศทีไ่ดร้บัมากบัความรูท้ีม่อียูเ่ดมิได ้
  4.5 เลอืกสารสนเทศทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
 5. การตีความสารสนเทศ 

  5.1 สามารถวเิคราะหต์คีวามสารสนเทศได ้
  5.2 สามารถนําสารสนเทศทีไ่ดร้บัมานัน้สงัเคราะหใ์หมไ่ด ้
  5.3 สามารถบูรณาการสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ที่ได้ร ับมาได้อย่าง
เหมาะสม 
  5.4 สามารถสรุปและนําเสนอออกมาในแต่ละประเดน็ด้วยสํานวนภาษาของ
ตนเองไดอ้ยา่งครบถว้น และถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการ 
 6. การส่ือสารสารสนเทศ 

  6.1 สามารถเลอืกประเดน็และหาขอ้สรปุไดว้า่ควรนําเสนอประเดน็ใด 
  6.2 สามารถกาํหนดรปูแบบในการนําเสนอได ้
  6.3 เลอืกรปูแบบของการนําเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  6.4 มกีารอา้งองิทีเ่หมาะสม 
 7. การประเมินผลผลิตจากสารสนเทศ 

  7.1 สามารถระบุไดว้่าเน้ือหาและการนําเสนอมคีวามสอดคลอ้งกบัสารสนเทศ
ทีต่อ้งการหรอืไม ่
  7.2 ระบุได้ว่าการนําเสนอของตนควรขยายขอบเขตหรือเน้ือหาที่ต้องการ
เพิม่ขึน้หรอืไม ่
 

กรอบแนวคิดมาตรฐานการรูส้ารสนเทศ 

 

 มาตรฐานการรูส้ารสนเทศเป็นกรอบแนวคดิเกี่ยวกบัการรูส้ารสนเทศของบุคคลว่า
ครอบคลุมถงึความรู ้ความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศเพยีงใด เน่ืองจากการรูส้ารสนเทศมี
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ความสาํคญัต่อบุคคลในทุกระดบั หรอืกลุ่มอาชพี ทัง้ในช่วงวยัเรยีน หรอืช่วงชวีติทาํงานของ
บุคคลต้องอาศัยการรู้สารสนเทศในการเรียนรู้ และหาคําตอบเพื่อแก้ปญัหาที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลาจึงมีการกําหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศไว้เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดให้แก่ 
นกัเรยีน นกัศกึษา บุคคลทัว่ไป ใหส้ามารถปฏบิตักิจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการรูส้ารสนเทศได ้และ
ใหอ้งคก์รต่างๆ ใชเ้ป็นแนวทางการจดักจิกรรมส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศใหบุ้คคลดงักล่าวมี
ทกัษะการรู้สารสนเทศตามมาตรฐาน ซึ่งในหลายประเทศได้มกีารกําหนดมาตรฐานการรู้
สารสนเทศขึน้ เช่น  สหรฐัอเมรกิา  ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ และสงิคโปร ์เป็นต้น ส่วนใน
ประเทศไทยยงัไม่มกีําหนดมาตรฐานการรูส้ารสนเทศทีป่ระกาศในระดบัชาตอิย่างชดัเจน มี
เพยีงผลงานวจิยัของนักวชิาการ และนักศกึษา ทีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์พื่อ
กาํหนดมาตรฐานการรูส้ารสนเทศของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เชน่ นกัเรยีน นกัศกึษา เป็นตน้ 
 หลกัสตูรการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มกีารจดัการศกึษาในระบบ  การศกึษานอก
ระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั โดยเน้นความสําคญัดา้นความรู ้คุณธรรม กระบวนการ
เรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ได้แก่ การคดิเป็น ทําเป็น รกัการอ่าน 
และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเน่ือง (พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต,ิ 2542) โดยมกีารส่งเสรมิ
ให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยได้มีการจัดการเรียนการสอนการรู้
สารสนเทศอย่างกวา้งขวางขึน้ตามกรอบแนวคดิ และทศิทางทีก่ําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542 การปฏริปูการเรยีนรูจ้ะสมัฤทธิผ์ลไมไ่ดห้ากขาดการสง่เสรมิ
หรอืใหค้วามสําคญัเรื่องการรูส้ารสนเทศเพื่อสรา้งผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะ
การเรยีนรู ้ทกัษะชวีติ มคีวามคดิ  มวีจิารณญาณ มคีุณธรรม จรยิธรรม เพือ่การเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ และการดาํรงชวีติในสงัคมสารสนเทศ (ชุตมิา  สจัจานนัท,์ 2544) 
 ดงันัน้จงึมนีกัวชิาการของไทยทีเ่หน็ความสาํคญัของการมมีาตรฐานการรูส้ารสนเทศ 
ซึ่งมผีลงาน เช่น บทความ งานวิจยั เป็นต้น ดงัตวัอย่าง ผลงานวิจยัที่สําคญั เรื่อง การ
พฒันามาตรฐานการรู้สารสนเทศสําหรบันักเรยีนไทย ของ ชุติมา สจัจานันท์ (2554) ได้
พฒันามาตรฐานการรูส้ารสนเทศอย่างเป็นระบบ จากการวเิคราะหเ์อกสารมาตรฐาน หรอื
แนวทางการรู้สารสนเทศขององค์การระดบันานาชาติ และองค์กรระดบัประเทศ และการ
ประชุมกลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิไดแ้ก่ คร ูอาจารย ์นักวชิาการ นักบรหิาร ผูก้ําหนดนโยบาย และ
สื่อมวลชน ทาํใหไ้ดม้าตรฐานการรูส้ารสนเทศสาํหรบันกัเรยีนไทยทีป่ระกอบดว้ย สมรรถนะ
หลกัการรูส้ารสนเทศ 6 รายการ เรยีกวา่ “ 6 รู ้” ทีส่อดคลอ้งกบัสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รยีนที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2550 เพื่อให้หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งใชเ้ป็นกรอบแนวทางพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูรู้ส้ารสนเทศได ้
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 ความสําคญัของการมมีาตรฐานการรูส้ารสนเทศจงึถือเป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงในการ
พฒันาประเทศชาต ิเพราะการรูส้ารสนเทศสามารถทําใหบุ้คคลรูจ้กัคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

และแก้ปญัหาด้วยวธิอีนัชาญฉลาดได้  มาตรฐานการรูส้ารสนเทศจงึเป็นเครื่องมอืเพื่อให้
บุคคล หรือองค์กรใช้เป็นแนวทางในการประเมินความสามารถของบุคคลต่อการศึกษา
คน้ควา้แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองเพื่อนําพาตนเอง และประเทศชาตกิา้วเขา้สู่สงัคมแหง่การ
เรียนรู้  แต่มาตรฐานการรู้สารสนเทศของประชาชนในประเทศไทยนัน้ยงัไม่ได้รบัการ
พัฒนาขึ้น ดังนัน้ในบทน้ีผู้เขียน จึงขอนําเสนอตัวอย่างกรอบแนวคิดมาตรฐานการรู้
สารสนเทศของบุคคลทัว่ไปในต่างประเทศ ดงัน้ี 
 

        มาตรฐานการรู้สารสนเทศสาํหรบับคุคลทัว่ไป 

  สมาคมบรรณารกัษ์หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัออสเตรเลยี (Council of Australian  

University Librarians - CAUL) ไดก้ําหนดมาตรฐานการรูส้ารสนเทศสาํหรบับุคคลทัว่ไป  
(Information literacy standards for person) ไว ้7 มาตรฐาน มรีายละเอยีดทีส่าํคญั คอื  
(จุมพจน์  วนิชกุล, 2549) 
  มาตรฐานท่ี  1 

  ผู้รู้สารสนเทศรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ และกาํหนดขอบเขตความ
ต้องการสารสนเทศได้ 

   ตวับง่ช้ี 

   1.1  ผูรู้้สารสนเทศสามารถระบุ และแสดงความต้องการสารสนเทศ
ของตนได้ชดัเจน 

    ผลลพัธ ์

    1.1.1 ปรกึษากบับุคคลอื่นประกอบดว้ยเพื่อนรว่มงานผูเ้ชีย่วชาญ
สนทนากบับุคคลอื่น และสนทนาผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นหวัขอ้ทีศ่กึษาเพื่อกําหนดเรื่องหรอื
สารสนเทศอื่น ๆ ทีต่อ้งการ 
    1.1.2 สํารวจแหล่งสารสนเทศทัว่ไปเพื่อให้เข้าใจในหวัข้อที่จะ
ศกึษามากขึน้ 
    1.1.3 ระบุแนวความคดิหลกัและกําหนดคําศพัท์ที่สอดคล้องกบั
ทศิทางคาํถามเกีย่วกบัสารสนเทศทีต่อ้งการไดร้บั 
    1.1.4 ระบุหรอืแกไ้ขความตอ้งการสารสนเทศทีต่รงกบัความ
ตอ้งการ 
    1.1.5 มคีวามเข้าใจว่าสารสนเทศนัน้สามารถบูรณาการเข้ากบั
ความคดิทีม่อียูเ่ดมิ  ประสบการณ์และ/หรอืวเิคราะหส์รา้งเป็นสารสนเทศชิน้ใหม ่
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    1.1.6 กาํหนดกรอบความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ 
   1.2 ผู้รู้สารสนเทศเข้าใจจุดมุ่งหมายขอบเขตและความเหมาะสม
ของแหล่งสารสนเทศท่ีหลากหลาย 

    ผลลพัธ ์

    1.2.1 เขา้ใจวงจรการผลติการรวบรวม การเผยแพรส่ารสนเทศที่
เป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ 
    1.2.2 รู้ถึงการจัดหมวดหมู่ของความรู้ซึ่งแตกต่างกันไปตาม
สาขาวชิาซึง่สง่ผลต่อวงจรการผลติ การรวบรวมสารสนเทศ และการเขา้ถงึแต่ละสาขาวชิา 
    1.2.3 แยกแยะคุณค่าความแตกต่างของแหล่งสารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น บุคคล ตวัแทน มลัตมิเีดยี ฐานขอ้มูล เวบ็ไซต์ ชุดขอ้มูล โสตทศันวสัดุ 
หนงัสอื 
    1.2.4 สามารถแยกแยะสื่อตามวตัถุประสงคก์ารผลติสําหรบักลุ่ม
ผูใ้ช้ที่แตกต่างกนัได้เช่นสารสนเทศทัว่ไปกบัสารสนเทศวชิาการสารสนเทศที่เป็นปจัจุบนั  
สารสนเทศทีเ่ป็นอดตี 
    1.2.5 อธบิายความแตกต่างระหวา่งแหล่งสารสนเทศปฐมภูม ิและ
ทุตยิภูมโิดยตระหนักว่าแหล่งสารสนเทศนัน้มคีุณค่า และลกัษณะการใชก้แ็ตกต่างกนัตาม
สาขาวชิา 
    1.2.6 เข้าใจว่าสารสนเทศที่เ ป็นข้อมูลดิบนั ้นมาจากแหล่ง
สารสนเทศปฐมภมู ิ
   1.3 ผู้รู้สารสนเทศ  สามารถพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายและประโยชน์ท่ี
จะได้รบัจากสารสนเทศท่ีต้องการ 
    ผลลพัธ ์

    1.3.1  กําหนดสารสนเทศทีต่อ้งการใชแ้ละตดัสนิใจได ้กระบวนการ
ค้นหาสารสนเทศอย่างกว้างขวาง เช่น การใช้แหล่งทรพัยากรจากที่อื่น ๆ นอกเหนือจาก
แหล่งทีเ่คยใชไ้ดแ้ก่ รปูภาพ วดีโีอ เอกสารหรอืแผน่เสยีง บรกิารรบัสง่เอกสาร 
    1.3.2 พจิารณาถงึความยดืหยุ่นของการเรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ เพื่อ
ชว่ยในการรวบรวมสารสนเทศทีต่อ้งการ และความเขา้ใจบรบิทของเรือ่ง 
    1.3.3 กาํหนดแผนและชว่งระยะเวลาทีต่อ้งการสารสนเทศ 
   1.4 ผูรู้้สารสนเทศสามารถประเมินซํา้ถึงขอบเขตของสารสนเทศท่ี
ต้องการใช้ได้ 
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    ผลลพัธ ์

    1.4.1 ทบทวนปรบัปรุงหรือแก้ไขคําถามเกี่ยวกบัสารสนเทศที่
ตอ้งการใหช้ดัเจน 
    1.4.2 ใช้และสามารถกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือก
ทรพัยากรสารสนเทศ 
  มาตรฐานท่ี  2   

  ผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

   ตวับง่ช้ี 

   2.1 ผู้รู้สารสนเทศสามารถเลือกสรรกระบวนการการสืบค้นท่ี
เหมาะสม  หรือเลือกสรรเครื่องมือเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการ 
    ผลลพัธ ์

    2.1.1 กําหนดวธิกีารทีใ่ชศ้กึษาไดเ้หมาะสม เช่นการทดลองการ
สาธติ  การทาํงานภาคสนาม 
    2.1.2 ศกึษาประโยชน์ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการสบืคน้ 
หลาย ๆ วธิ ี
    2.1.3 ศกึษาขอบเขตเน้ือหา และโครงสรา้งของเครื่องมอืเขา้ถึง
สารสนเทศ 
    2.1.4 คดัเลอืกวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีเ่หมาะสม
เพือ่เขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการใช ้จากวธิกีารศกึษาหรอืเครือ่งมอืเขา้ถงึสารสนเทศ 
    2.1.5 ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นสารสนเทศเพื่อทีจ่ะช่วยใหท้ราบถงึ
เครือ่งมอืคน้หาสารสนเทศ 
   2.2 ผู้รู้สารสนเทศสามารถกาํหนดกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ
และดาํเนินการตามท่ีออกแบบไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ผลลพัธ ์

    2.2.1 วางแผนการคน้ควา้ทีเ่หมาะสมกบัวธิกีารทีศ่กึษา 
    2.2.2 กําหนดคําสําคญัคําพอ้ง และคําที่สมัพนัธ์กบัสารสนเทศที่
ตอ้งการใชไ้ด ้
    2.2.3 คดัเลือกคําศัพท์ควบคุมที่เฉพาะเจาะจง หรือหมวดหมู่
เฉพาะของสาขาวชิา  หรอืเครือ่งมอืเขา้ถงึสารสนเทศ 
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    2.2.4 กําหนดกลยุทธ์การสืบค้นโดยใช้คําสัง่ที่เหมาะสมกับ  
เครื่องมอืเขา้ถึงสารสนเทศ เช่น ตรรกะบูลนี การตดัปลายคํา ฐานขอ้มูล โปรแกรมค้นหา 
หรอืการใชเ้ครือ่งมอืทีม่อียูภ่ายในแหล่งนัน้ ๆ เชน่ ใชด้รรชนี สาํหรบัการคน้หาในหนงัสอื 
    2.2.5 ปรับปรุงกลยุทธ์การสืบค้นไปใช้กับเครื่องมือเข้าถึง
สารสนเทศต่าง ๆ โดยใชค้าํสัง่ทีเ่หมาะสม การใชโ้ปรโทคอล และตวัคน้หาขอ้มลู 
    2.2.6 ปรบัปรงุกระบวนการสบืคน้ทีเ่หมาะสมกบัสาขาวชิา 
   2.3 ผู้รู้สารสนเทศสามารถใช้วิธีการค้นคืนสารสนเทศโดยใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย 

    ผลลพัธ ์

    2.3.1 ใช้ เครื่ องมือ เข้าถึงสารสนเทศต่างๆ  ในการค้นคืน
สารสนเทศในรปูแบบทีห่ลากหลาย 
    2.3.2 ใชแ้ผนการจดัหมู่ระบบต่างๆ  เช่น ระบบเลขเรยีกหนังสอื
หรอืดรรชนีเพือ่เขา้ถงึสารสนเทศภายในหอ้งสมดุ และแหล่งอื่น ๆ 

    2.3.3 ใช้บริการออนไลน์หรือใช้บริการจากบุคคลเพื่อค้นหา
สารสนเทศที่ต้องการเช่น บรกิารจดัส่งเอกสาร สมาคมวชิาชพี หน่วยงานการวจิยั แหล่ง
สารสนเทศชุมชน ผูเ้ชีย่วชาญ และผูป้ฏบิตังิานต่าง ๆ 

    2.3.4 ใชก้ารสาํรวจ เขยีนจดหมาย การสมัภาษณ์ และวธิกีาร 
อื่น ๆ ตามความตอ้งการเพือ่คน้หาสารสนเทศปฐมภมู ิ
  มาตรฐานท่ี  3 

  ผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินคุณค่าสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณและบรูณาการสารสนเทศท่ีเลือกสรรแล้วเข้ากบัความรู้เดิม 

   ตวับง่ช้ี 

   3.1  ผู้รู้สารสนเทศสามารถประเมินการใช้ประโยชน์ของสารสนเทศ
ท่ีเข้าถึงได้ 

    ผลลพัธ ์

    3.1.1 ประเมนิดา้นปรมิาณ  คุณภาพ และความสอดคลอ้งกบัผล
การคน้หาเพื่อเป็นแนวทางในการเลอืกเครื่องมอืเขา้ถงึสารสนเทศหรอืวธิกีารศกึษาอื่นทีไ่ด้
ประโยชน์มากทีส่ดุ 
    3.1.2 บอกถึงขอ้บกพร่องในการค้นคนื และกําหนดกลยุทธ์การ
สบืคน้ทีค่วรปรบัปรงุ 
    3.1.3 ทําการค้นหาซํ้าโดยการปรับปรุงกลยุทธ์การสืบค้นถ้า
จาํเป็น 
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   3.2 ผู้รู้สารสนเทศสามารถสรุปแนวคิดสําคญัของสารสนเทศท่ี
รวบรวมได้ 

    ผลลพัธ ์

    3.2.1 อา่นขอ้ความ และรวบรวมใจความสาํคญัของเรือ่งได ้
    3.2.2 เรยีบเรยีงสาระสําคญัเป็นคําพูดของตนเอง และคดัเลือก
ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
    3.2.3 ระบุสารสนเทศทีส่ามารถนําไปอา้งองิได ้
   3.3 ผูรู้้สารสนเทศสามารถอธิบาย และประยกุตใ์ช้เกณฑข์ัน้ต้นใน
การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้ 

    ผลลพัธ ์

    3.3.1 ตรวจสอบและเปรยีบเทยีบสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
ต่าง ๆ เพือ่ประเมนิคา่ความเชื่อถอืของเน้ือหา ความเทีย่งตรง ความถูกตอ้ง ความน่าเชื่อถอื
ของผูแ้ต่ง ความทนัสมยั ทศันคตหิรอืความคลาดเคลื่อนของสารสนเทศได ้
    3.3.2 วเิคราะหโ์ครงสรา้ง และเหตุผลเพื่อสนับสนุนขอ้พสิจูน์หรอื
วธิกีารศกึษา 
    3.3.3 พจิารณา และรู้ถึงคําถามที่ลําเอียง การปลอมแปลงหรอื
การยกัยา้ยสารสนเทศ 
    3.3.4 คาํนึงถงึบรบิทดา้นวฒันธรรม ลกัษณะทางกายภาพซึง่เป็น
บรบิทของสารสนเทศทีส่รา้งขึน้ และเขา้ใจผลกระทบทีม่ต่ีอการแปลความสารสนเทศ 
    3.3.5 พิจารณา และเข้าใจความเป็นอคติของตัวเองกับบริบท
ทางดา้นวฒันธรรม 
  3.4 ผูรู้้สารสนเทศสามารถเข้าใจและแปลความหมายสารสนเทศอย่างมี
เหตผุลโดยการสนทนากบับคุคลอ่ืน ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง และ/หรือผูป้ฏิบติังาน 

ต่าง ๆ 

    ผลลพัธ ์

    3.4.1 มสีว่นรว่มการอภปิรายในกลุ่ม และการอภปิรายอื่น ๆ 

    3.4.2 มีส่วนร่วมในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบ การ
บรรยายแบบต่าง ๆ  เชน่ จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์กระดานแจง้ขา่ว หอ้งสนทนา 
    3.4.3 ขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เครื่องมือหลายแบบ 
เชน่  การสมัภาษณ์ จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์บรกิารจดหมายขา่ว 
   3.5 ผู้รู้สารสนเทศสามารถพิจารณาทบทวนว่าคาํถามท่ีตัง้ไว้ใน
ช่วงแรกควรจะได้รบัการปรบัปรงุหรือไม่ 
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    ผลลพัธ ์

    3.5.1 ตดัสนิใจได้ว่ามคีวามพงึพอใจในสารสนเทศที่พบนัน้หรอื
ตอ้งการสารสนเทศอื่นเพิม่เตมิ 
    3.5.2 ทบทวนกลยุทธ์การสบืค้น และเพิม่เติมแนวความคิดอื่น
ตามความจาํเป็น 
    3.5.3 ทบทวนการใชเ้ครื่องมอืเขา้ถงึสารสนเทศ และขยายไปยงั
เครือ่งมอือื่นตามความจาํเป็นได ้
  มาตรฐานท่ี  4 

  ผู้รู้สารสนเทศสามารถจัดหมวดหมู่ เก็บรวบรวม ถ่ายโอน และร่าง
สารสนเทศท่ีรวบรวมได้  หรือผลิตขึน้มาใหม่ได้ 

   ตวับง่ช้ี 

   4.1 ผู้รู้สารสนเทศสามารถตัดต่อข้อความบันทึกและจัดการ
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 

    ผลลพัธ ์

    4.1.1 คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับจัดการกับ
สารสนเทศที่ต้องการได้ เช่น ใช้วิธีการคัดลอก/วาง ถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเนอร ์
(Scanner) อุปกรณ์วดีทิศัน์ หรอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสาํรวจต่าง ๆ 

    4.1.2 สร้างระบบ วางโครงสร้างเพื่อจดัการสารสนเทศได้เช่น 
บตัรบนัทกึขอ้มลู บนัทกึตอนทา้ย 
    4.1.3 พจิารณาแยกแยะความแตกต่างระหว่างแหล่งสารสนเทศ
แต่ละประเภทเขา้ใจสว่นประกอบ และเขยีนรปูแบบการอา้งองิแหล่งสารสนเทศได ้
    4.1.4 บนัทกึสารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการเพื่อใชส้าํหรบัการ
อา้งองิในอนาคต 
    4.1.5 จัดการกับเอกสาร รูปภาพ และข้อมูลที่เป็นดิจิตอลที่
ตอ้งการ  โดยเปลีย่นรปูสิง่เหล่าน้ีจากรปูแบบ และตําแหน่งเดมิและปรบัเปลีย่นไปเป็นเน้ือหา
ในรปูแบบใหม ่
   4.2 ผู้รู้สารสนเทศควรระวงัรกัษาระบบ และอปุกรณ์อาํนวยความ
สะดวกต่าง ๆ  ของระบบ 

    ผลลพัธ ์

    4.2.1 เคารพสิทธิต่าง ๆ ของผู้ใช้ทุกคนและไม่ทําทรัพยากร
สารสนเทศเสยีหาย 
    4.2.2 อา้งองิทรพัยากรสารสนเทศทีใ่ชอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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    4.2.3 ระมดัระวงัทีจ่ะแพรไ่วรสัคอมพวิเตอร ์
   4.3 ผู้รู้สารสนเทศเข้าใจการจดัหา การจดัเกบ็ และการเผยแพร่
เอกสารข้อมลู  รปูภาพหรือเสียง  อย่างถกูกฎหมายได้ 

    ผลลพัธ ์

    4.3.1 ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดตามกฎหมาย และพระราชบญัญตั ิ
    4.3.2 ยอมรบัความประสงคข์องขา้พเจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญา 
    4.3.3 เขา้ใจเรือ่งลขิสทิธิ ์และกฎหมายสทิธสิว่นบุคคล และเคารพ
ทรพัยส์นิทางปญัญาอื่น ๆ 

    4.3.4 การจดัการ การตพีมิพ ์และการเผยแพร่สารสนเทศต้องไม่
ละเมดิกฎหมายลขิสทิธิ ์ หรอืสทิธสิว่นบุคคล 
    4.3.5 มีความเข้าใจข้อตกลงในการจัดหาและการเผยแพร่
สารสนเทศเพือ่การศกึษา  และการวจิยั 
  มาตรฐานท่ี  5 

  ผูรู้้สารสนเทศควรขยาย ตีกรอบ หรือวางโครงร่าง หรือสร้างสรรคค์วามรู้
ใหม่  โดยบรูณาการจากความรู้เดิม  และความรู้ใหม่  เป็นของตนหรือของกลุ่มได้ 

   ตวับง่ช้ี 

   5.1 ผู้รู้สารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศเดิมและ
สารสนเทศใหม่ในการวางแผนและสร้างสรรคผ์ลงานท่ีกาํหนดไว้ได้ 

    ผลลพัธ ์

    5.1.1 มคีวามเขา้ใจว่าสารสนเทศ และความรู้ในสาขาวชิาใด ๆ 

นัน้เป็นสว่นหน่ึงของโครงสรา้งทางสงัคม ซึง่เป็นผลมาจากการสมัมนาและการคน้ควา้วจิยั 
    5.1.2 จดัการกับเน้ือหาในลักษณะที่สนับสนุนจุดประสงค์และ
รปูแบบของงานทีต่อ้งการ เชน่ ทาํโครงเรือ่ง ทาํฉบบัรา่ง กระดานขา่ว 
    5.1.3 อธบิายถึงความรูแ้ละทกัษะต่าง ๆ ที่มาจากประสบการณ์
เดมิไดอ้ยา่งชดัเจนเพือ่วางแผนและสรา้งสรรคผ์ลงาน 
    5.1.4 บูรณาการสารสนเทศใหม่รวมทัง้ทําแนวคิดในลกัษณะที่
สนบัสนุนจุดประสงคข์องผลงานทีต่อ้งการ 
   5.2 ผู้รู้สารสนเทศสามารถสงัเคราะห์แนวคิดหลกัเพ่ือสร้างเป็น
แนวความคิดใหม่ 
    ผลลพัธ ์

    5.2.1 รูถ้งึความเกีย่วขอ้งกนัระหวา่งความคดิรวบยอดทีนํ่ามา
รวมกนั และพยายามใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
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    5.2.2 สงัเคราะห์ แล้วตัง้สมมุติฐานได้ว่าควรศึกษาหรือค้นหา
สารสนเทศอื่นเพิม่เตมิหรอืไม ่
    5.2.3 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  ตาราง
แผ่นขอ้มูล  ฐานขอ้มูล มลัติมเีดยี และอุปกรณ์วดีทิศัน์เพื่อศกึษาปฏสิมัพนัธ์ของความคดิ 
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

   5.3 ผู้รู้สารสนเทศสามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม  

เพ่ือให้ทราบถึงคุณค่าท่ีเพ่ิมขึ้น ส่ิงท่ีขดัแย้งกนั หรือคุณลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ ของ
สารสนเทศได้ 

    ผลลพัธ ์

    5.3.1 กําหนดได้ว่ามีความพอใจสารสนเทศที่ได้หรือต้องการ
สารสนเทศอื่น ๆ 

    5.3.2 ใช้เหตุผลในการคัดเลือกเกณฑ์ เพื่อนํามาใช้ในการ
วเิคราะหว์า่สารสนเทศทีร่วบรวมมาไดน้ัน้ขดัแยง้กบัสารสนเทศทีไ่ดจ้ากแหล่งอื่น ๆ  หรอืไม ่
    5.3.3 สรปุสารสนเทศทีร่วบรวมได ้
    5.3.4 ทดสอบทฤษฎดีว้ยเทคนิควธิกีารทีเ่หมาะสมกบัสาขานัน้ๆ  

เชน่  การสาธติ การทดลอง 
    5.3.5 กําหนดความถูกต้องที่เป็นไปได้โดยการตัง้คําถามถึง
แหล่งขอ้มลู  ขอ้จาํกดัของเครือ่งมอื รวบรวมสารสนเทศ หรอืกลยุทธ ์และความมเีหตุผลของ
การสรปุความเพือ่เปรยีบเทยีบกบัสารสนเทศหรอืความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ 
    5.3.6 คดัเลอืกสารสนเทศทีร่วบรวมไดใ้หต้รงกบัหวัขอ้ทีศ่กึษา 
   5.4 ผู้รู้สารสนเทศสามารถทบทวนกระบวนการท่ีพัฒนาเพ่ือ
ผลิตผลงานท่ีต้องการได้ 

    ผลลพัธ ์

    5.4.1 คงไว้ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกระบวนการค้นหา
สารสนเทศ  การประเมนิและกระบวนการสือ่สารสนเทศ 
    5.4.2 ทบทวนความรู ้วเิคราะหค์วามสาํเรจ็ ความลม้เหลว และ 
กลยทุธท์างเลอืกทีผ่า่นมา 
   5.5 ผู้รู้สารสนเทศสามารถส่ือสารความรู้ ความคิดไปสู่บุคคลอ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ผลลพัธ ์

    5.5.1 เลือกวิธีการสื่อสารที่ เหมาะสมกับเ น้ือหา  และผู้ร ับ
สารสนเทศ 
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    5.5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการผลิตงานที่
ตอ้งการได ้
    5.5.3 ผลติงานโดยคํานึงถงึการออกแบบและการสื่อสารสนเทศที่
เหมาะสมกบัสิง่แวดลอ้ม 
    5.5.4 สามารถสื่อสารอย่างชดัเจนดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบักลุ่ม
ผูร้บัทีเ่ป็นเป้าหมายได ้
  มาตรฐานท่ี  6 

  ผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจบริบททางวฒันธรรม  เศรษฐกิจ กฎหมาย  

และสงัคมเก่ียวเน่ืองกบัการใช้ การเข้าถึงสารสนเทศ รวมทัง้ใช้สารสนเทศอย่างมี
จริยธรรม  ชอบด้วยกฎหมายและเคารพสิทธิต่าง ๆ 

   ตวับง่ช้ี 

   6.1 ผู้รู้สารสนเทศมีความเข้าใจบริบททางวฒันธรรม จริยธรรม  

กฎหมาย  และสงัคมท่ีแวดล้อมสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

    ผลลพัธ ์

    6.1.1 ระบุ และสามารถอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิส่วน
บุคคลและความปลอดภยัในการใชส้ิง่พมิพแ์ละอเิลก็ทรอนิกส ์
    6.1.2 ระบุ และสามารถอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับการเข้าถึง
สารสนเทศทัง้ทีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้า่ยกบัทีเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 
    6.1.3 ระบุ และสามารถอภปิรายประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบ
สารสนเทศ และเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ 
    6.1.4 มคีวามเขา้ใจทรพัยส์นิทางปญัญา ลขิสทิธิ ์และการใชว้สัดุ
ทีม่ลีขิสทิธิอ์ยา่งถูกตอ้ง 
    6.1.5 เข้าใจถึงความเหลื่อมลํ้าด้านสารสนเทศ ตามปจัจยัทาง
สภาพเศรษฐกจิของสงัคม 
   6.2 ผู้รู้สารสนเทศควรปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคับ  

นโยบาย  และมารยาทท่ีเก่ียวกบัการเข้าถึงและการใช้ทรพัยากรสารสนเทศได้ 

    ผลลพัธ ์

    6.2.1 เข้าใจการจัดหา การจัดเก็บ และการเผยแพร่เอกสาร 
ขอ้มลู รปูภาพหรอืเสยีง อยา่งถูกกฎหมายได ้
    6.2.2 ปฏบิตัติามนโยบายของหน่วยงานในการเขา้ถงึทรพัยากร
สารสนเทศ 
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    6.2.3 มคีวามเขา้ใจว่าการลอกเลยีนผลงานของคนอื่นเป็นเช่นไร  
(Plagiarism)  และไมแ่อบอา้งเอาผลงานหรอืความคดิของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 
    6.2.4 มคีวามเขา้ใจนโยบายของสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั 
    6.2.5 มสี่วนร่วมในการอภิปรายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยอมรบั
และปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั เชน่ มารยาทเครอืขา่ย 
   6.3 ผู้รู้สารสนเทศควรอ้างอิงแหล่งสารสนเทศในการส่ือสาร
ผลงาน 

    ผลลพัธ ์

    6.3.1 คดัเลอืกรูปแบบการอา้งองิสารสนเทศไดเ้หมาะสม และใช้
ในการอา้งองิแหล่งสารสนเทศ 
    6.3.2 ยอมรบัวา่แหล่งสารสนเทศนัน้มสีทิธิต์ามพระราชบญัญตั ิ
    6.3.3 มคีวามเขา้ใจและเคารพความเชื่อดัง้เดมิ และยอมรบัความ
หลากหลายทางวฒันธรรมเกีย่วกบัการใชส้ารสนเทศ 
  มาตรฐานท่ี  7 

  ผู้รู้สารสนเทศควรตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และการมีส่วนร่วม
ของพลเมืองนัน้จาํเป็นต้องมีการรู้สารสนเทศ 

   ตวับง่ช้ี 

   7.1 ผู้รู้สารสนเทศเล็งเห็นคุณค่าการรู้สารสนเทศจําเป็นต้อง
เก่ียวข้องกบัการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจะทาํให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ
ตลอดชีวิต 

    ผลลพัธ ์

    7.1.1 ใช้แหล่งสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจต่าง ๆ 

    7.1.2 คน้หา จดัเกบ็ เผยแพร่สารสนเทศตามสาขาต่างๆ ทีส่นใจ
และ/หรอืสาขาทีเ่ชีย่วชาญ โดยการตดิตามจากแหล่งสารสนเทศ 
    7.1.3 มคีวามพงึพอใจ และบรรลุผลสําเรจ็ในการใช้สารสนเทศ
และแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 

    7.1.4 ตดิตามแหล่งสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ เครื่องมอื
เขา้ถงึสารสนเทศ และวธิกีารสบืคน้ใหท้นัสมยัเสมอ 
    7.1.5 ตระหนักว่ากระบวนการค้นหาสารสนเทศหมุนเวียนไป
เรือ่ยๆ ไมค่งที ่
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   7.2 ผู้รู้สารสนเทศสามารถพิจารณาว่าสารสนเทศใหม่มีส่วน
เก่ียวข้องกบัสถาบนัประชาธิปไตย และผลกระทบต่อบุคคลหรือไม่ และค่อย ๆ 

ประสานความแตกต่างนัน้ 

    7.2.1 ระบุความแตกต่างของค่านิยมทีห่มุนเวยีนเป็นสารสนเทศ  
ใหม ่ๆ หรอืสารสนเทศมคีวามเกีย่วขอ้งกบัคา่นิยมของบุคคล และความเชื่อต่าง ๆ 

    7.2.2 ใชเ้หตุผลทีจ่ะยอมรบัหรอืปฏเิสธแนวความคดิทีพ่บได ้
    7.2.3 รกัษาหรอืเชื่อมต่อคา่นิยมโดยใชค้วามรู ้และประสบการณ์ 

 

คณุลกัษณะของผูรู้ส้ารสนเทศ 

 

 ผูรู้ส้ารสนเทศ (Information literate person) จะตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามสนใจเรยีนรู้
มกีารใช้สารสนเทศอย่างเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งคุณลกัษณะของผูรู้ส้ารสนเทศได้มกีาร
อธบิายไวห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 
 Doyle (1992) ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัคุณลกัษณะของผูรู้ส้ารสนเทศ ดงัน้ี 
 1. ตระหนกัรูว้่าสารสนเทศทีถู่กตอ้ง และสมบูรณ์เป็นพืน้ฐานสาํหรบัการตดัสนิใจที่
ชาญฉลาดตระหนกัวา่เมือ่ใดทีจ่ะตอ้งใชส้ารสนเทศ 
 2. กาํหนดปญัหา และคาํถามจากความตอ้งการสารสนเทศของตนเองได ้
 3. มคีวามรูเ้กีย่วกบัแหล่งสารสนเทศเกีย่วกบัศกัยภาพของแต่ละแหล่งในการตอบ
ปญัหา 
 4. สามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศได ้เช่น แหล่งสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์และ
เทคโนโลยอีื่น ๆ 

 5. ประเมนิคุณคา่สารสนเทศได ้
 6. บรูณาการสารสนเทศทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้เพือ่ใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หมไ่ด ้
 7. ใชส้ารสนเทศเพือ่การตดัสนิใจและการแกป้ญัหาได ้
 Association of College and Research Libraries (2000) หรอืสมาคมหอ้งสมุด
วทิยาลยัและวจิยั ไดก้าํหนดคุณลกัษณะของผูรู้ส้ารสนเทศ ไวด้งัน้ี 
 1. สามารถกาํหนดขอบเขตสารสนเทศทีต่นเองตอ้งการได ้
 2. สามารถเขา้ถงึสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ 

 3. สามารถประเมนิสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณ 

 4. สามารถใชส้ารสนเทศในการแกป้ญัหาเฉพาะดา้นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 5. สามารถเข้าใจในเรื่องของธุรกิจ กฎหมาย และสังคมแวดล้อมในการใช้
สารสนเทศ รวมถึงการเข้าถึง และใช้สารสนเทศอย่างถูกหลักจริยธรรม และตามหลัก
กฎหมาย 
 Council of Australian University Librarians (2001) หรอืสภาบรรณารกัษ์  
มหาวทิยาลยัออสเตรเลยี ไดก้าํหนดคุณลกัษณะของผูรู้ส้ารสนเทศ ไวด้งัน้ี 
 1. ผูท้ีต่ระหนกัรูค้วามตอ้งการสารสนเทศ 
 2. ผูท้ีก่าํหนดขอบเขตสารสนเทศทีต่นเองตอ้งการได ้
 3. ผูท้ีเ่ขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. ผูท้ีป่ระเมนิสารสนเทศ และแหล่งทีม่าได ้
 5. ผูท้ีร่วบรวมสารสนเทศทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแลว้ใหเ้กดิความรูไ้ด ้
 6. ผูท้ีใ่ชส้ารสนเทศเพือ่การแกป้ญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพได ้
 7. ผูท้ี่เขา้ใจประเดน็เกี่ยวกบัเศรษฐกจิ กฎหมาย สงัคม และวฒันธรรมในการใช้
สารสนเทศ 
 8. ผูท้ีเ่ขา้ถงึ และใชส้ารสนเทศอยา่งถูกหลกัจรยิธรรม และถูกหลกักฎหมาย 
 9. ผูท้ีจ่ดัหมวดหมูส่ารสนเทศ จดัเกบ็สารสนเทศ ปรบัปรงุสารสนเทศทีม่อียูร่วมถงึ
สรา้งสารสนเทศขึน้มาใหมไ่ด ้
 10. ผูท้ีต่ระหนกัวา่การรูส้ารสนเทศคอืพืน้ฐานของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 จากคุณลกัษณะของผูรู้ส้ารสนเทศทีก่าํหนดโดย Doyle (1992) Association of  

College and Research Libraries (2000) และ Council of Australian University  

Librarians  (2001) เมือ่พจิารณาแลว้พบวา่มลีกัษณะทีส่อดคลอ้งกนั สามารถสรปุเป็น
ประเดน็ไดด้งัน้ี 
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คณุลกัษณะของผูรู้้สารสนเทศ 

ประเดน็หลกั รายละเอียด 

1.   ตระหนกัรู ้ 1.   ตอ้งตระหนกัรูค้วามตอ้งการสารสนเทศของตนเอง 
2.   การเขา้ถงึ 1.   สามารถกาํหนดขอบเขตสารสนเทศทีต่นเองตอ้งการได ้
 2.   สามารถกาํหนดปญัหาและคาํถามจากความตอ้งการสารสนเทศ

ของตนเองได ้
 3.   สามารถกาํหนดแหล่งสารสนเทศ  และมคีวามรูเ้กีย่วกบัแหล่ง 
 สารสนเทศ 
 4.   สามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.   การประเมนิ 1.   สามารถรวบรวมสารสนเทศทีไ่ดร้บัได ้
 2.   สามารถประเมนิคุณคา่สารสนเทศทีไ่ดร้บัอยา่งมวีจิารญาณ 

4.   การนําไปใช ้ 1.   สามารถใชส้ารสนเทศเพือ่การแกป้ญัหาและการตดัสนิใจอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

2.   บรูณาการสารสนเทศทีไ่ดร้บัใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หมไ่ด ้
3.   รูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิ กฎหมาย สงัคม วฒันธรรม การใช ้
สารสนเทศ 
4.   ใชส้ารสนเทศอยา่งถูกหลกัจรยิธรรม และตามหลกักฎหมาย 

 

ทกัษะการรู้สารสนเทศ 

 

      ทกัษะการรูส้ารสนเทศ (Information literacy skill) เป็นความสามารถของบุคคล
ทีต่ระหนกัถงึความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถทีจ่ะวเิคราะหส์ารสนเทศทีต่รง
กบัความตอ้งการได ้และสามารถทีจ่ะเขา้ถงึ ประเมนิ และใชส้ารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ การมีทักษะการรู้สารสนเทศถือว่าเป็นความสามารถของบุคคลที่จะนํา
สารสนเทศมาใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ได้ ซึ่งบุคคลควรมีทักษะการรู้
สารสนเทศ 3 ประการ คอื (Council of Australian University Library, 2001) 

  1. ความสามารถในการกาํหนดความต้องการสารสนเทศ 

   1.1 ทกัษะในการกาํหนดเรือ่งทีต่รงกบัความตอ้งการได ้
   1.2 ทกัษะในการสรา้งกรอบแนวคดิได ้ (Concept mapping) 

  2. ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศได้ 

   2.1 ทกัษะในการเลอืกแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ สามารถใช้แหล่ง
สารสนเทศไดด้ว้ยตนเอง 
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   2.2 ทกัษะในการเลอืกประเภทของทรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการได ้ 
สามารถกลัน่กรองสารสนเทศจากรปูแบบต่าง ๆ  ได ้
   2.3 ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชว่ยในการสบืคน้ 
   2.4 ทกัษะในการใชก้ลยทุธใ์นการสบืคน้ 
   2.5 ทกัษะในการคน้หาเพือ่ใหพ้บสารสนเทศทีต่อ้งการ 
  3. ความสามารถในการใช้สารสนเทศ 

   3.1 ทกัษะในการประเมนิความน่าเชื่อถอืของสารสนเทศ 
   3.2 ทกัษะในการวเิคราะห ์เพื่อตคีวามสารสนเทศทีไ่ดม้าว่าสารสนเทศใด
ควรนํามาใช ้
   3.3 ทกัษะในการสงัเคราะหส์ารสนเทศ ซึ่งเป็นความสามารถในการสรุป
สาระสาํคญัจากสารสนเทศทีไ่ดม้าทัง้หมด แลว้นํามาเชื่อมโยงกบัความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ 
   3.4 ทกัษะในการสือ่สาร  นําเสนอสารสนเทศทีส่งัเคราะหเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

  ทกัษะการรูส้ารสนเทศ ถอืเป็นทกัษะที่บุคคลในยุคสารสนเทศควรพงึมเีพื่อให้
สามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล แลว้นําสารสนเทศไปใช้
อย่างสรา้งสรรคเ์พื่อใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาต ิดงันัน้จงึขอสรุป 
ทักษะการรู้สารสนเทศของบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้น และได้ดัดแปลงเพิ่มเติมจาก
แนวความคดิของ รงัสรรค ์ สกุนัทา (2543) เพือ่ใหค้วามเขา้ใจยิง่ขึน้ จงึขอนําเสนอ 
ดงัภาพที ่2.1 
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  ภาพที ่2.1 ทกัษะการรูส้ารสนเทศของบุคคล 
                               ทีม่า (รงัสรรค ์สกุนัทา, 2543) 

ขัน้ท่ี 1 

ความต้องการสารสนเทศ 

แกไ้ขปญัหา 

การกาํหนดปัญหา/ประเดน็

   การประยกุตแ์ละการใช้ประโยชน์สารสนเทศ 

ขัน้ท่ี 2 

การเข้าถึงสารสนเทศ 

สือ่สาร/นําเสนอสารสนเทศ 

สงัเคราะหส์ารสนเทศ 

วเิคราะหส์ารสนเทศ 

ประเมินความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ 

กาํหนดแหล่งสารสนเทศ 

-   แหลง่สถาบนั 
-   แหลง่สือ่มวลชน 
-   แหลง่อเิลก็ทรอนิกส ์
-   แหลง่บุคคล 

กาํหนดประเภททรพัยากร 
-   สิง่ตพีมิพ ์

-   สิง่ไมต่พีมิพ ์

-   สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์

กาํหนดเคร่ืองมือ/กลยทุธ์
การสืบค้น/สืบค้นสารสนเทศ 

-   OPAC 

-   ฐานขอ้มลูออนไลน์ 
-   อนิเทอรเ์น็ต ขัน้ท่ี 3 

การใช้สารสนเทศ 
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ทกัษะจาํเป็นต่อการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

 

 การพฒันาเพื่อให้บุคคลมคีวามสามารถด้านการรู้สารสนเทศนัน้ต้องอาศยัทกัษะ
ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นการรูต่้าง ๆ ดงัน้ี (ชุตมิา  สจัจานนท,์ 2550 ; สปีาน ทรพัยท์อง, 
2548) 

 1. การรูแ้หล่งสารสนเทศ (Information sources literacy) คอืการรูว้า่แหล่ง
สารสนเทศเป็นทีร่วบรวมทรพัยากรสารสนเทศในสาขาวชิาต่าง ๆ หรอืใหบ้รกิารเฉพาะวชิา
เฉพาะดา้น โดยมทีรพัยากรสารสนเทศหลายประเภททัง้ในรปูของสือ่สิง่พมิพ ์สือ่โสตทศัน์ 
และสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ตอ้งรูร้ะบบการจดัเกบ็ การสบืคน้ การบรกิารของแต่ละประเภทเพือ่ให้
การเขา้ใชบ้รกิารเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. การรูส้ ือ่  (Media literacy) คอื สามารถเขา้ถงึ วเิคราะหส์ื่อสารสนเทศต่าง ๆ ได ้ 
เชน่ โทรทศัน์ วทิย ุวารสาร นิตยสาร หนงัสอืพมิพ ์หนงัสอื ตําราเอกสาร เป็นตน้ 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต หรือการเผยแพร่ของสื่อ และสามารถเลือกรับ
สารสนเทศจากสือ่ทีแ่ตกต่างกนัได ้
 3. การรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Technology literacy) คอื ความรูค้อมพวิเตอรข์ ัน้
พืน้ฐาน ในเรื่องของฮารด์แวร ์ซอฟต์แวร ์การใช้ประโยชน์จากคอมพวิเตอร์ และมคีวามรู้
เกี่ยวกบัระบบการเชื่อมโยงเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์เพื่อใชใ้นกระบวนการเขา้ถงึ และสบืคน้
จากแหล่งสารสนเทศ หรือทัง้ที่อยู่บนเครือข่ายโดยใช้เครื่องมือช่วยค้นต่าง ๆได้อย่าง
เหมาะสม เชน่ ฐานขอ้มลูของหอ้งสมดุ ฐานขอ้มลูออนไลน์ 
 4. การรูส้ารสนเทศดจิทิลั (Digital literacy) คอื ความรูค้วามสามารถในการเขา้ถงึ
และใชส้ารสนเทศที่อยู่ในรูปดจิทิลัต่าง ๆ ได ้รูจ้กัโปรแกรมการสบืคน้ รูแ้ละเขา้ใจการถ่าย
โอนสารสนเทศดจิทิลัไปยงัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ได ้สามารถเลอืกรบัสารสนเทศดจิทิลั
ทีม่คีุณภาพได ้
 5. การรูด้า้นภาษา (Language literacy) คอื การมคีวามรูห้รอืทกัษะภาษา เช่น  
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ จะทําใหก้ารกําหนดคําคน้ประเภทคําสําคญั หรอืหวัเรื่องสําหรบั
การสบืคน้สารสนเทศงา่ยยิง่ขึน้ และการนําเสนอหรอืการถ่ายทอดสารสนเทศ ตอ้งมคีวามรู้
ความเขา้ใจเพราะทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษเป็นภาษาสาํคญั โดยเฉพาะภาษาองักฤษ
เป็นภาษาสากลที่ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกต้องใชเ้พื่อตดิต่อสื่อสาร และเผยแพร่สารสนเทศ
ระหวา่งกนั 
 6. การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ (Critical thinking) คอื สามารถคดิอยา่งมรีะบบคดิ
เพื่อวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อนํามาเลือกรบัสารสนเทศที่นําเสนอไว้หลากหลายโดยใช้
วจิารณญาณไตรต่รองดว้ยความรอบคอบก่อนทีจ่ะเลอืกรบัสารสนเทศต่างๆ ทีนํ่าเสนอไวซ้ึง่
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เป็นกระบวนการสําคญัในเรื่องการรูส้ารสนเทศ และเป็นการสรา้งผูรู้ส้ารสนเทศใหรู้จ้กันํา
วธิกีารดงักล่าวมาใชเ้พื่อแสวงหา เขา้ถงึ ประเมนิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ก่อนใชส้ารสนเทศ
เพือ่การตดัสนิใจ 
 7. การมจีรยิธรรมทางสารสนเทศ (Information ethic) คอื มคีวามรูค้วามเขา้ใจเมื่อ
นําขอ้ความ หรอืแนวคดิของผูอ้ื่นมาใช้ในงานของตนจําเป็นต้องอา้งองิเจา้ของผลงานเดมิ
เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องลิขสิทธิ ์และรู้จกัใช้สารสนเทศโดยไม่ขดัต่อศีลธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.2  ทกัษะสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศ 
 

บทสรปุ 

 

 การรูส้ารสนเทศเป็นทกัษะพืน้ฐานของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ผูใ้ดกต็ามหากมกีารรบั
สารสนเทศทีท่นัสมยั และรูส้ารสนเทศมากย่อมไดเ้ปรยีบมาก และมกีารนําสารสนเทศไปใช้
ใหเ้กดิประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ การรูส้ารสนเทศจําเป็นต้องมกีารส่งเสรมิใหบุ้คคลใน
ทุกระดบัการศกึษา และอาชพีใหเ้ป็นผูรู้ส้ารสนเทศ เพราะจะใชก้ารรูส้ารสนเทศเป็นพืน้ฐาน
ช่วยสนับสนุนในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิต บุคคลที่เป็นผู้รู้

Information  

Literacy 

การรู้แหล่งสารสนเทศ 

(Information sources literacy) 

 

การรู้ส่ือ 

(Media literacy) 

 

การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology literacy) 

 

การมีจริยธรรม 

ทางสารสนเทศ 

(Information ethic) 

การรู้สารสนเทศ 

ดิจิทลั 

(Digital literacy) 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(Critical thinking) 

 

การรู้ภาษา 
(Language literacy) 
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สารสนเทศต้องรู้ความต้องการสารสนเทศของตนเอง มีทักษะด้านการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ มทีกัษะดา้นการประเมนิสารสนเทศ และทกัษะดา้นการนําสารสนเทศไปใชอ้ยา่ง
มจีรยิธรรมและมปีระสทิธภิาพ และควรมกีารกําหนดมาตรฐานการรูส้ารสนเทศสําหรบัคน
ไทยเพื่อใช้เป็นกรอบในการส่งเสรมิการรู้สารสนเทศที่ถูกต้อง และเหมาะสม การเป็นผู้รู้
สารสนเทศจะทําใหไ้ดเ้ปรยีบในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ จะ
เกิดความสมดุลทัง้ด้านความรู้ ความคดิ ความสามารถ และวจิารณญาณในการตดัสนิใจ 
สามารถแกป้ญัหาไดด้ว้ยตนเองอยา่งชาญฉลาด ดงันัน้การรูส้ารสนเทศจงึเป็นทกัษะทีจ่าํเป็น
ของบุคคลในศตวรรษที ่21 อนัเป็นเครื่องมอืทีช่่วยพฒันาศกัยภาพดา้นการเรยีนรูใ้หพ้รอ้มที่
จะเผชญิกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ และเทคโนโลยใีนอนาคต จงึควรทีจ่ะส่งเสรมิหรอืรณรงค์
ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความสําคัญของการมีทักษะการรู้สารสนเทศ และการเป็นผู้รู้
สารสนเทศ 
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การรู้สารสนเทศกบัสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 การพฒันาประเทศไทยตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10-11 

(พ.ศ. 2550 - 2559)  มยีุทธศาสตร์ที่มุ่งพฒันาคุณภาพคน และสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิ
ปญัญา และการเรยีนรูซ้ึ่งรฐัได้ตระหนักว่าคนเป็นทรพัยากรทางสงัคมที่มคีุณค่า สามารถ
พฒันาประเทศใหเ้ท่าเทยีมกบัประเทศอื่นได ้โดยจะต้องอาศยัความร่วมมอื หรอืการมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  เพื่อให้คนในสงัคมไทยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการ
สมยัใหม่ตลอดเวลา รกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ รูจ้กัแสวงหาความรูอ้ยู่เสมอจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งการเรยีนรู ้ องคค์วามรูต่้าง ๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศได้
อย่างกว้างขวางทัว่ถึง และเท่าเทียมกนัซึ่งการพฒันาคุณภาพชีวิตคนนัน้ รฐัต้องทําให้
ประชาชนในทุกระดบัทุกชุมชนไดม้กีารพฒันาตนเองใหเ้กดิการเรยีนรูใ้หม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อ
นําไปสู่การพฒันาอาชพี พฒันาคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ใหด้ขีึน้ สงัคมไทยจงึจะไดร้บัการ
ยอมรบัว่าเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้(Learning society) ทีแ่ทจ้รงิ จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีร่ฐัตอ้ง
สง่เสรมิสนบัสนุนเพือ่ใหค้นไทยไดร้บัความเสมอภาคในการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ 
 

แนวคิดเก่ียวกบัสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 

 แนวทางในการพฒันาของประเทศไทยตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัที ่8 - 10 (พ.ศ. 2540 - 2554) ไดก้ําหนดยุทธศาสตรโ์ดยเน้นการพฒันาคุณภาพคนให้
มคีุณภาพ ในมติิของคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพฒันาคนให้มคีุณธรรม จริยธรรม มิติของ
ความรู้เพื่อมุ่งสู่สงัคมที่มคีวามสุขอย่างยัง่ยนื และยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง จึงได้มกีาร
กําหนดคุณลักษณะของสงัคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพ และเป็นสงัคมแห่งภูมิปญัญา 
เน่ืองจากคนเป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการพฒันามากทีสุ่ด นอกจากน้ีประเทศไทยยงัมี
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ถอืเป็นการปฏริปูทางการศกึษาของไทย ซึง่
เน้นการจดัการศกึษาเพื่อใหค้นไทยทุกคนอยา่งเท่าเทยีมกนั เพื่อใหม้คีวามพรอ้ม และความ
สมบูรณ์ทางรา่งกาย จติใจ สตปิญัญา มคีุณธรรม และอยูร่ว่มกบัคนในสงัคมอยา่งมคีวามสุข 
(มนัสวาสน์ โกวทิยา, 2543) จะเหน็ได้ว่าทัง้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และ
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ของไทยจะเป็นตวับ่งชี้ให้เห็นชดัเจนว่า
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ประเทศไทยได้เตรยีมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้และสงัคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู ้ จะเหน็ตวัอย่างไดจ้ากประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ต่างเร่งพฒันาประเทศใหท้นักบั
ความเปลี่ยนแปลง ยิง่ประเทศใดที่สามารถสรา้งสงัคมแห่งความรูไ้ด้จะสามารถพฒันาคน
หรอืประชากรให้มคีุณภาพได้ ประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์ และ
มาเลเซยี ผูนํ้าของประเทศจะใหค้วามสําคญัอย่างมากกบัการปฏริูปการศกึษาโดยเฉพาะ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน เพราะเป็นการวางรากฐานในการเตรยีมประชากรเพื่อก้าวสู่สงัคม
ฐานความรู ้(Knowledge - based society) (นิรมล  กติตวิบิลูย,์ 2550) 

 ดงันัน้ในสงัคมไทยจึงต้องเตรียมรบัการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทัง้ในด้าน
การเมือง สงัคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และรวดเรว็ และตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาศกัยภาพของ
คน มกีารส่งเสรมิ และปลูกฝงัใหค้นมคีวามใฝ่รูโ้ดยการแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ 
ความรูใ้หม่อย่างสมํ่าเสมอ ส่งเสรมิและสรา้งปจัจยัเอื้อหนุนต่าง ๆ ใหค้นไทยทุกคนมสีทิธิ
เทา่เทยีมกนัลดความแตกต่างระหวา่งชุมชนเมอืง และชนบทลงใหไ้ด ้
 

 นิยามของสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 การนิยามคาํวา่ สงัคมแหง่การเรยีนรู ้(Learning society) มผีูใ้หค้วามหมายสาํคญัไว้
ดงัน้ี 
 Mashayekh (2007) กล่าวไวว้่า เป็นสงัคมทีส่รา้งสรรคม์กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ
ใช้ความรู้เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้ามีเครือข่ายการเรียนรู้ ได้ร ับทักษะความรู้ที่
หลากหลายจากสือ่เทคโนโลย ี
 Riddell, Baron & Wilson (2001) อธบิายไวว้่า สงัคมแหง่การเรยีนรู ้คอื การให้
ความสาํคญักบัการศกึษาทีมุ่ง่พฒันาสงัคม (Social capital) เป็นหลกั โดยการศกึษาถอืเป็น
หวัใจของการพฒันาสงัคมใหเ้ป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
 Edwards (1997) ใหนิ้ยามไวว้า่ สงัคมแหง่การเรยีนรูเ้ป็นสงัคมแหง่การศกึษาเรยีนรู้
ที่ผูค้นมคีวามกระตอืรอืรน้มสีทิธเิสรภีาพตามระบบการปกครองแบบประชาธปิไตย และมี
ความเทา่เทยีมกนัในสงัคม 
 สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2551) ใหค้วามหมาย คอื สงัคมทีใ่ชก้ลวธิกีาร
พฒันาแบบยัง่ยนืดว้ยกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองทุกชว่งวยั 
 นภมณฑล  สิบหมื่นเป่ียม (2550) กล่าวคือ กระบวนการทางสงัคมที่เกื้อหนุน
สง่เสรมิใหบุ้คคล หรอืสมาชกิในชุมชน สงัคมเกดิการเรยีนรูโ้ดยผา่นสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ 
แหล่งการเรยีนรู ้องคค์วามรูต่้าง ๆ จนสามารถสรา้งความรู ้สรา้งทกัษะ มรีะบบการจดัการ
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ความรู ้ระบบการเรยีนที่ด ีมกีารถ่ายทอดความรูแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนัทุกภาคส่วนใน
สงัคม และใชค้วามรูใ้นการตดัสนิใจ หรอืแกป้ญัหา และพฒันาอยา่งเหมาะสม 
 แมน้มาส  ชวลติ (2540) ใหนิ้ยามไวว้า่ สงัคมทีป่ระกอบดว้ยบุคคลทีป่ระพฤตปิฏบิตัิ
จนเป็นนิสยัในการเสาะแสวงหาความรูจ้ากแหล่งความรู้ต่าง ๆ รวบรวมแหล่งความรูท้าง
วชิาการ ขอ้มลูขา่วสาร วเิคราะหค์วามเชื่อถอืได ้ความทนัสมยั และความเกีย่วขอ้งกบัเรื่องที่
ตอ้งการใหรู้แ้จง้เหน็จรงิก่อนตดัสนิใจพดู หรอืกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 สังคมแห่งการเรียนรู้ได้มีผู้ให้คํานิยามไว้หลายทัศนะ และสามารถนํามาสรุป
ความหมายไดว้่า  สงัคมแห่งการเรยีนรู ้หมายถงึ สงัคมแห่งภูมปิญัญาทีบุ่คคลตระหนักถงึ
ความสําคญัของการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งการ
เรยีนรู ้ สื่อบุคคล สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ องคค์วามรูต่้าง ๆ และมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ร่วมกนัจนทําใหเ้กดิความรู ้ความคดิ ประสบการณ์ ปญัญา เพื่อการดํารงชวีติ และพฒันา
อยา่งยัง่ยนื 
 

องคป์ระกอบของสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 

 สงัคมแหง่การเรยีนรูถ้อืเป็นสงัคมทีพ่ึง่ตนเองไดห้รอืพึง่พากนัได ้เมื่อบุคคลไดเ้รยีนรู้
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและพฒันาอนัเป็นผลมาจากการได้รบัความรู้เมื่อบุคคลเป็นผู้ใฝ่
เรยีนรูต้ลอดชวีติจะทําใหส้งัคมเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ซึ่งองคป์ระกอบทีท่ําใหเ้ป็นสงัคม
แหง่การเรยีนรู ้ (กุลธร  เลศิสรุยิะกุล, 2548)  คอื 
 1. บคุคลแห่งการเรียนรู ้
  1.1 ประชาชนตระหนกัถงึความสาํคญัความจาํเป็นของการเรยีนรู ้
  1.2 ประชาชนมีทกัษะ และกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และการ
แกป้ญัหา 
  1.3 ประชาชนมคีวามใฝ่รู้สามารถสร้างกระบวนการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถใชค้วามรูไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
  1.4 ประชาชนมโีอกาส และเลอืกทีจ่ะเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วงอายุ แต่ละ
วยัดว้ยรปูแบบทีห่ลากหลาย 
 2. แหล่งการเรียนรู้ 
  2.1 มแีหล่งการเรยีนรูอ้ย่างเพยีงพอ หลากหลาย ทัว่ถงึ ครอบคลุมประชาชน
ทุกพืน้ทีทุ่กกลุ่มเป้าหมาย 
  2.2 มีระบบข้อมูล สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ทุกประเภททุกระดับเป็น
ปจัจุบนัและเป็นระบบเปิด 
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  2.3 มกีารจดัระบบเครอืข่ายเชื่อมโยงแหล่งการเรยีนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์
รว่มกนั 
  2.4 มกีารพฒันาทรพัยากรการเรยีนรูใ้หเ้ป็นแหล่งการเรยีนรูท้ี่มศีกัยภาพใน
การใหบ้รกิาร 
 3. องคค์วามรู ้
  3.1 มรีะบบการจดัหา และรวบรวมความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ภายในภายนอก  
เพือ่แสวงหาองคค์วามรูท้ีม่ปีระโยชน์สงูสดุต่อชุมชน 
  3.2 มกีารพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัเก็บ และค้นคว้าองค์ความรูไ้ด้
อยา่งรวดเรว็สามารถใชป้ระโยชน์ไดท้นัเหตุการณ์ 

  3.3 มกีารสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ที่สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม
โลกและบรบิทของสงัคมไทย 
  3.4 มกีารสร้างองค์ความรู้ หรือเน้ือหาการเรยีนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกบั
ศกัยภาพ และความต้องการเรยีนรูข้องบุคคล กลุ่ม หรอืชุมชน โดยพฒันาความรูจ้ากฐาน
ของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และนวตักรรมใหม ่ๆ เพือ่ตอบสนองต่อการพฒันาของชุมชน 
 4. การจดัการความรู ้
  4.1 พฒันารูปแบบการเรยีนรูท้ี่หลากหลายมรีะบบการจดัการสรา้งแรงจูงใจ
เพือ่รณรงคส์ง่เสรมิใหเ้กดิกจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ 
  4.2 พฒันาบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเสริมการเรียนของ
ประชาชน  และพฒันาทกัษะความสามารถในการถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่ภูมปิญัญาท้องถิ่น
และแหล่งเรยีนรูป้ระเภทต่าง ๆ 

  4.3 พฒันากลไกกระบวนการถ่ายทอดความรูใ้หป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึองค์
ความรูไ้ดอ้ยา่งเสมอภาครวมทัง้พฒันาระบบบรหิารจดัการการใชส้ื่อ และเทคโนโลยเีพื่อการ
เรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  4.4 สร้างบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรยีนรูใ้ห้เกิดขึน้ในทุกแห่งทัง้ในองค์กร  
สถาบนั สงัคม ชุมชน ครอบครวั ใหป้ระชาชนมโีอกาสเขา้สูก่ระบวนการเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา 
  4.5 มีการบูรณาการใช้ความรู้เป็นฐานในการแก้ปญัหา และการพัฒนาที่
เหมาะสมกบัสภาพของชุมชน 
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ภาพที ่ 3.1  องคป์ระกอบของสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
                         ทีม่า  (กุลธร  เลศิสรุยิะกุล, 2548 ) 

 

ระดบัของสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 

 การศกึษา และการเรยีนรูเ้ป็นกลไกสาํคญัต่อการพฒันาคน และสงัคม ยิง่หากมกีาร
สนบัสนุนใหส้งัคมทุกสว่น และทุกระดบัไดร้บัการพฒันาจะทาํใหเ้กดิพลงัชุมชนทีเ่ขม้แขง็อนั
จะเป็นรากฐานทีม่ ัน่คงในการเสรมิสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูไ้ด ้ เพื่อใหก้ารพฒันาสงัคมแหง่
การเรยีนรูไ้ปในทศิทางเดยีวกนัจงึมกีารแบ่งระดบัของสงัคมแหง่การเรยีนรูไ้ว ้ 5 ระดบั  
(กุลธร เลศิสรุยิะกุล, 2548)  คอื 
 1. กลุ่มแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มคนที่มีว ัตถุประสงค์เ ป้าหมาย และ
ผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ กลุ่มพลังทางสงัคม กลุ่ม
กจิกรรมประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 
 2. ครอบครวัแหง่การเรยีนรู ้หมายถงึ การสง่เสรมิใหเ้กดิบรรยากาศการเรยีนรู ้และ
กจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมสีว่นรว่มของสมาชกิในครอบครวั 

การจดัการความรู ้

องคค์วามรู ้

บคุคลแห่งการเรียนรู ้
การเรียนรูต้ลอดชีวิต 

แหล่งการเรียนรู้ 

การจดัการความรู ้

การจดัการความรู ้

การจดัการความรู ้
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 3. องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้หมายถงึ หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน องคก์รเอกชน  
องคก์รธุรกจิ สถาบนัประกอบการ เป็นตน้ 
 4. ชุมชนแหง่การเรยีนรู ้หมายถงึ หมูบ่า้น ตําบล เขตเทศบาล ชุมชนแออดั ชุมชน
อุตสาหกรรม เป็นตน้ 
 5. เมอืงแห่งการเรยีนรู้ หมายถึง ชุมชน สงัคมขนาดใหญ่ อาจเป็นระดบัอําเภอ 
ระดบัจงัหวดั  เป็นตน้ 
 อาจกล่าวไดว้่า แนวคดิของรฐับาลทีต่อ้งการพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการ
เรยีนรูส้ามารถนําไปใชก้บัทุกระดบัของสงัคมได ้แต่ละสงัคมหรอืชุมชนอาจมขี ัน้ตอนในการ
พฒันาทีแ่ตกต่างกนัออกไป ทัง้น้ีขึน้อยูก่บับรบิททีแ่ตกต่างกนัในแต่ละสงัคม หรอืชุมชน 
 

ลกัษณะของสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 

 สงัคมแห่งการเรยีนรู้ถือเป็นสงัคมแห่งภูมปิญัญาที่เป็นฐานสําคญัของการพฒันา
ประเทศ  ควรมลีกัษณะสาํคญัดงัน้ี (นภมณฑล  สบิหมืน่เป่ียม, 2550) 

 1. เป็นหน่วยงาน หรอืชุมชนไมจ่าํกดัขนาดและทีต่ ัง้ 
 2. เน้นการจดัการเรยีนรูเ้ป็นปจัจยัหลกัเพือ่ใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพของคนได ้
 3. บุคคลจะได้รบัการพฒันาด้วยการเรียนรู้จนสามารถหาแนวทาง และวิธีการ
แกป้ญัหา แมส้ถานการณ์จะเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 
 4. ส่งเสรมิการใชท้รพัยากรทีม่คี่าในทอ้งถิน่ใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด เพื่อใหชุ้มชน
สามารถพัฒนาตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่
เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ 
 5. ใชป้ระโยชน์ของการเรยีนรูจ้ากการพฒันาของหน่วยงาน หรอืชุมชนอื่น ๆ การ
พฒันาต่อยอด 
 6. ต้องมีการวิเคราะห์สภาพของหน่วยงาน หรือชุมชนของตนเองเทียบกับ
สถานการณ์ปจัจุบนัว่าตอ้งปรบัปรุงเปลีย่นแปลงอะไร อยา่งไร ตอ้งพฒันาความรู ้และทกัษะ
อะไร ดา้นใด 
 7. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาหน่วยงาน หรือชุมชนต้องแสดงศักยภาพ
รว่มกนัเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องชุมชนในภาพรวม 
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ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 

 เพื่อใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศของ
รฐับาลจงึมตีวัชีว้ดัความสาํเรจ็ทีส่าํคญัดงัน้ี (กุลธร  เลศิสรุยิะกุล, 2548 ; นภมณฑล สบิหมื่น
เป่ียม, 2550) 

 1. ชุมชนมกีระบวนการกลุ่ม มปีระเด็นปญัหาร่วม และมกีระบวนการแก้ปญัหา
รว่มกนัอยา่งเป็นรปูธรรม 
 2. มกีารจดัการให้เกิดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเน่ืองโดยอยู่บน
พืน้ฐานของการมสีว่นรว่มของประชาชน และทุกภาคสว่นในสงัคม 
 3. บุคคล กลุ่มคน ชุมชน มีโอกาสเข้าถึงความรู้ มีการเรียนรู้เกิดความคิดใหม ่
ความรูใ้หม ่ทางเลอืกใหม ่พลงัใหม ่ๆ ขึน้ในสงัคม 
 4. มกีารพฒันาชุมชน สงัคมดว้ยองคค์วามรูอ้ยา่งต่อเน่ือง ชุมชนมกีารเปลีย่นแปลง
ทีด่ขี ึน้เกดิการพึง่พาตนเอง และจดัการตนเองได ้
 5. มกีารจดัตัง้หรอืพฒันาแหล่งการเรยีนรู ้ และกระบวนการเรยีนรูข้องแหล่งการ
เรยีนรูเ้พือ่สรา้งโอกาสการเขา้ถงึการเรยีนรู ้
 6. มกีารพฒันาสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลย ีนวตักรรม และระบบการบรกิารความรู้
อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อส่งเสรมิ และสรา้งกลไกเพื่อการเรยีนรูโ้ดยใหส้อดคล้องกบัความ
ตอ้งการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 7. มกีารสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืเพื่อประสานความร่วมมอื และการ
สนบัสนุนการดาํเนิน และกจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 

คณุลกัษณะของบคุคลในสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 

 การพฒันาประเทศต้องอาศยัทรพัยากรบุคคลที่มศีกัยภาพในการพฒันาสงัคมให้
สามารถแขง่ขนักบันานาประเทศไดอ้ย่างเท่าเทยีม จงึจําเป็นตอ้งมกีารบอกคุณลกัษณะของ
บุคคลในสงัคมแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์เพื่อให้เหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้ 
(Knowledge - based economy) และใหส้งัคมไทยบรรลุสูก่ารเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรูท้ี่
แทจ้รงิ จงึไดส้รุปคุณลกัษณะของบุคคลในสงัคมแห่งการเรยีนรู ้(วรวรรณ เหมชะญาต ิและ
สรอ้ยสน สกลรกัษ์, 2548) ไวด้งัน้ี 
 1. รู้ทนัรู้นําโลก  (Smart consumer) 

  1.1 ทกัษะในการแสวงหา คดัสรร สรา้งความรู ้หมายถงึ ต้องมกีารแสวงหา
ความรู ้ประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสามารถคดัสรรความรูอ้ย่างมวีจิารณญาณ มกีาร
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ตระหนักรูถ้ึงความสําคญั คุณค่า และประโยชน์ของการเรยีนรูจ้ะทําใหบุ้คคลเป็นผูร้กัการ
แสวงหาความรูป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมออนัเป็นรากฐานสาํคญัของการสรา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง 
  1.2 ทกัษะการใช ้และจดัการความรู ้หมายถงึ การนําสิง่ทีเ่รยีนรูม้าประยุกตใ์ช้
อยา่งเหมาะสม โดยใชไ้หวพรบิสามารถวเิคราะหไ์ตรต่รองพจิารณา เป็นคนช่างสงัเกต มกีาร
ประมวลความรูอ้ยา่งรอบคอบ แลว้นํามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจได ้
  1.3 ทกัษะทางวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีหมายถงึ บุคคลทีม่คีวามสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ย่างเหมาะสม คล่องแคล่ว และรูจ้กัใชแ้หล่งทรพัยากรการเรยีนรูท้ี่
หลากหลายมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และเลอืกใชแ้หล่งทรพัยากรต่าง ๆ ได ้
  1.4 ทกัษะในการวิเคราะห์ และแก้ปญัหา หมายถึง บุคคลที่มทีกัษะในการ
วิเคราะห์ และแก้ปญัหาสามารถจําแนกแยกแยะความคิดอย่างมีเหตุผล สามารถดึง
ประสบการณ์ และความรูเ้ดมิมาใชเ้พือ่การแกป้ญัหาอยา่งเป็นขัน้ตอน 
  1.5 ทกัษะทางภาษาและการสื่อสาร หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามสามารถในการ
ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อการแสดงความคดิเหน็หรอืให้คําตอบได้อย่าง
ชดัเจนมปีระสทิธภิาพ 

 2. เรียนรู้อย่างชาํนาญ  เช่ียวชาญปฏิบติั  (Breakthrough thinker) 

  2.1 การคดิใหม่ การคดิสรา้งสรรค์ และคดิแจ้งแทงตลอด หมายถงึ บุคคลที่
สามารถคดินอกกรอบโดยไม่ยดึตดิอยู่ภายใต้กฎเกณฑ ์หรอืความคุน้เคยเดมิ และเป็นการ
คดิทีม่กีารประยุกต์ซึ่งนําความรูเ้ดมิมาปรบัเขา้กบัความรูใ้หม่จนไดผ้ลผลติทีเ่ป็นนวตักรรม
จงึถอืเป็นกระบวนการคดิทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและสงัคม 
  2.2 จติมุง่คุณภาพมาตรฐาน และความเป็นเลศิ หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามตัง้ใจ  
หรอืมแีรงบนัดาลใจในการทํางานซึ่งต้องใชค้วามสามารถความตัง้ใจต่อการสรา้งงาน และ
รูจ้กัรกัษาคุณภาพของงาน 
 3. รวมพลงัสร้างสรรคส์งัคม  (Social concerns) 

  3.1 การทํางานแบบร่วมมอืเป็นทมี และสร้างเครอืข่าย หมายถึง การสร้าง
สมัพนัธภาพ การมมีนุษยสมัพนัธ ์มอีธัยาศยัไมตรจีติทีด่ต่ีอกนัเพื่อใหส้ามารถทาํงานรว่มกนั
เป็นทมีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถสรา้งเครอืขา่ยไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
  3.2 การบริหารจัดการ หมายถึง ความสามารถในการจัดระบบและวาง
แผนการทาํงานใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์
  3.3 การเหน็แก่สว่นรวม เป็นธรรม และยัง่ยนื หมายถงึ บุคคลทีม่จีติสาธารณะ  
จะคาํนึงถงึประโยชน์สว่นรวมรูจ้กัตวัเองด ีและไมบ่ดิเบอืนความผดิหรอืกล่าวโทษผูอ้ื่นเป็นผู้
ทีม่คีุณธรรมในใจมคีวามจรงิใจต่อบุคคลรอบขา้ง 
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 4. รกัษ์วฒันธรรมไทย ใฝ่สนัติ  (Thai pride) 

  คอื บุคคลทีร่กัษาความเป็นไทยไวด้ว้ยความภาคภูมใิจเหน็คุณค่าของอตัลกัษณ์
ไทยรูถ้งึภูมปิญัญาทอ้งถิน่โดยเฉพาะของทอ้งถิน่ตน และสามารถนําภูมปิญัญานัน้มาใชเ้ป็น
ประโยชน์ในการพฒันาทอ้งถิน่ของตนสรา้งผลผลติที่มมีูลค่า และคงความเป็นไทยไวอ้ย่าง
สมบรูณ์ 

 จะเหน็ไดว้่าคุณลกัษณะของบุคคลในสงัคมแห่งการเรยีนรูจ้ําเป็นต้องมคีุณลกัษณะ
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัการพฒันาตนเอง และสามารถนําความรูท้ี่มมีาใชใ้น
สถานการณ์ และบรบิทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพการกาํหนดคุณลกัษณะของบุคคลยอ่ม
เป็นการมุง่เน้นการพฒันาบุคคลใหม้คีุณภาพถอืเป็นการสรา้งคนใหก้บัสงัคม 
 

แนวทางการพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรูข้องสงัคมไทย 

 

 การพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้นัน้จะต้องอาศยัการระดมสรรพ
กําลงั และทรพัยากร รวมทัง้การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม ถอืเป็นยุทธศาสตร์ที่
ปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 - 2554) จงึทําให้
องค์กร หน่วยงาน สถาบนั ชุมชน และบุคคลได้ตระหนักถึงความสําคญั และมุ่งสู่การเป็น
สงัคมแหง่การเรยีนรู ้เพื่อสนองต่อนโยบายของแผนชาต ิดงันัน้แนวคดิสงัคมแห่งการเรยีนรู้
จงึสามารถนําไปปรบัใชไ้ดก้บัทุกสงัคมที่มบีรบิทแตกต่างกนั  ซึ่งการพฒันาสงัคมแห่งการ
เรยีนรู้จงึไม่มยีุทธศาสตร์การดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจง ดงันัน้การพฒันาสงัคมแห่งการ
เรยีนรูข้องสงัคมไทย จงึมแีนวทางการพฒันาสาํคญัดงัน้ี (สวุธิดิา จรงุเกยีรตกุิล, 2551) 

 1. จดัทําแผนแม่บทการสร้างสงัคม/ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ที่ชดัเจนครอบคลุมทุก
พืน้ทีข่องประเทศโดยเป็นสว่นหน่ึงของแผนแมบ่ทชุมชน 
 2. สร้างกระแสความตื่นตวั และการมบีทบาทสร้างสงัคม/ชุมชนแห่งการเรยีนรู้
ใหก้บัประชาชนอยา่งกวา้งขวาง และต่อเน่ืองโดยใชส้ื่อมวลชน สื่อสาธารณะ และกจิกรรมใน
ลกัษณะต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 
 3. ส่งเสรมิใหชุ้มชน องค์กร และสถานประกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อให้
บรกิารแก่กลุ่มเป้าหมายของตน 
 4. เริม่สร้างการเรยีนจากประเด็นปญัหา ความต้องการหรอืความสนใจร่วมของ
ชุมชนเพือ่เป็นหวัขอ้หลกัของการเรยีนรู ้
 5. จดัระบบการจดัการความรู ้โดยสรา้งการเชื่อมโยงแหล่งเรยีนรูใ้นเรื่องต่างๆ ทัง้
ภายในชุมชน และระหว่างชุมชนเพื่อสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูใ้นวงกวา้งโดยครอบคลุมทัว่
ประเทศโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารเป็นกลไกในการบรหิารจดัการ 
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 6. สนับสนุนเงนิทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีิต เพื่อให้ชุมชนเป็น
ศูนยก์ลางการเรยีนรู ้และจดักจิกรรมการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนเพื่อการเรยีนรูข้อง
กลุ่มโดยมกีารระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ 

 นอกจากน้ี สุมาล ีสงัขศ์ร ี (2549) ไดนํ้าเสนอยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมแห่งการ
เรยีนรูข้องไทย ไวด้งัน้ี 
 1. ประเทศไทยควรมกีารกําหนดนโยบายสงัคมแห่งการเรยีนรู้ที่ชดัเจน ซึ่งต้อง
ครอบคลุมหลกัการ และแนวปฏบิตัทิีทุ่กฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งสามารถนําไปดําเนินการได ้และให้
ถอืเป็นแนวปฏบิตั ิ
 2. รณรงค์สร้างความรูค้วามเขา้ใจ ต้องสรา้งความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนทุก
กลุ่มเพื่อใหป้ระชาชนตระหนักว่าสงัคมแห่งการเรยีนรูจ้ะช่วยใหเ้กดิการศกึษาตลอดชวีติใน
ขัน้แรกอาจใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทาํหน้าทีร่ณรงคก่์อน 
 3. หาจุดเริม่ต้น สามารถทําได ้2 แบบ คอื เริม่จากบุคคลที่ประชาชนในชุมชนให้
ความเคารพนับถือศรทัธา ได้แก่ ผู้เฒ่าผู้แก่ ครู ภูมปิญัญาท้องถิ่น เป็นต้น และเริม่โดย
องคก์รหลกัในชุมชน ไดแ้ก่ กรรมการหมู่บา้น องคก์ารบรหิารส่วนตําบล (อบต.) หน่วยงาน
การศกึษานอกโรงเรยีน โดยใหเ้ป็นผูร้เิริม่ และชว่ยขยายแนวความคดิความเขา้ใจ และความ
รว่มมอืในวงกวา้ง 
 4. จดัตัง้กรรมการหรอืองคก์รดาํเนินงาน เพื่อเริม่พฒันากลุ่มน้ีประกอบดว้ย ผูแ้ทน
องคก์ร หน่วยงาน สถาบนั สถานประกอบการ สถานศกึษา ซึง่ทุกฝ่ายทีเ่ป็นกรรมการจะตอ้ง
รว่มมอืกนัแบบหุน้สว่น หมายถงึ รว่มวางแผน ลงทุน ดาํเนินงาน และรว่มรบัผล มใิช่รว่มมอื
เพยีงการชว่ยใหน้โยบายใหค้าํแนะนําเทา่นัน้ 
 5. สรา้งความสนใจในวงกวา้ง หาวธิกีารขยายแนวความคดิใหเ้กดิการยอมรบัในวง
กวา้งใหป้ระชาชนทุกกลุ่มในชุมชนไดเ้ขา้ใจเกดิความสนใจ และใหค้วามรว่มมอื เช่น ประชุม
ประชาชนทัง้หมูบ่า้น จดัเวทชีาวบา้น ประชาสมัพนัธโ์ดยใชส้ือ่ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 6. พฒันาบุคลากรทีจ่ะเป็นผูด้ําเนินงานชุมชนแห่งการเรยีนรู ้เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจ
ถงึหลกัการ และขัน้ตอนในการพฒันาสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
 7. วเิคราะหส์ภาพปญัหา และความตอ้งการของชุมชน ตอ้งยดึหลกัการจดักจิกรรม
โดยใชชุ้มชนเป็นฐานเพือ่นําขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผนจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องชุมชน 
 8. จดัทําแผนชุมชน และกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน ควรนําขอ้มูลจาก
การวเิคราะหส์ภาพปญัหา และความตอ้งของชุมชนมาทาํแผนการดาํเนินงานอาจจะมทีัง้แผน
ระยะสัน้และระยะยาว 
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 9. วิเคราะห์ศักยภาพของหุ้นส่วน ควรมีการวิเคราะห์หุ้นส่วนจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อจะนําจุดเด่นของแต่ละหุ้นส่วนมาใช้ เช่น ด้านอาคารสถานที่ วิทยากร 
งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 
 10. ดําเนินการจดัชุมชนแห่งการเรยีนรู ้เมื่อมแีผน และมหีุน้ส่วนแล้วกรรมการจงึ
ดาํเนินการโดยอาศยัหลกัการ ดงัน้ี 
  10.1 ผูจ้ดักจิกรรมใชห้ลกัความรว่มมอืแบบหุน้สว่น 
  10.2 ประชาชนผูร้บับรกิาร ควรใชห้ลกัการมสีว่นรว่มของประชาชน 
  10.3 กจิกรรมต้องมคีวามหลากหลาย สมัพนัธ์กบัวถิชีวีติเขา้ถงึได้ง่าย และมี
ความต่อเน่ือง 
 11. ประเภทของกจิกรรมทีค่วรจดั ตอ้งขึน้อยูก่บัสภาพปญัหา และความตอ้งการของ
ชุมชนนัน้ ๆ 

 12. การติดประเมนิผลการดําเนินงาน เพื่อเรยีนรู้ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาแล้ว
นํามาใชป้รบัปรงุงานต่อไป 
 13. ประชาสมัพนัธ์ผลการดําเนินเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความ
เขา้ใจมากยิง่ขึน้ และเหน็ผลการดาํเนินงานจะทาํใหเ้กดิความสนใจ และมสีว่นรว่มมากขึน้ 
 14. สร้างเครอืข่ายชุมชนแห่งการเรยีนรู้ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ช่วยเหลือส่งเสรมิ
สนบัสนุนการเรยีนรูร้ะหวา่งกนั 
 จะเหน็ไดว้า่แนวทางการพฒันาสงัคมแหง่การเรยีนรูข้องสงัคมไทยตามทีก่ล่าวมานัน้
มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั คอื ต้องมแีนวทางหรอืนโยบายร่วมกนั มหีน่วยงาน องคก์รร่วมมอื
กนั และใหป้ระชาชนมามสี่วนร่วมเพื่อวเิคราะหส์ภาพปญัหา หรอืความต้องการของชุมชน
แล้วนําสู่กระบวนการทําแผนของชุมชนเพื่อใชเ้ป็นยุทธศาสตรก์ารดําเนินงาน ต่อจากนัน้ก็
ดําเนินกจิกรรมโดยอยู่บนพืน้ฐานความต้องการของประชาชนใหม้โีอกาสไดเ้รยีนรูอ้ยู่เสมอ
เมื่อแต่ละฝ่ายให้ความร่วมมือร่วมใจกนัสงัคมไทยก็พร้อมที่จะเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้
เหมอืนประเทศอื่น ๆ ได ้
  

 ขัน้ตอนการพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 การพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู้ มขีัน้ตอนการพฒันาที่แตกต่างกนัในแต่ละสงัคม
สามารถสรปุภาพรวมของขัน้ตอนการพฒันาได ้ดงัน้ี (สมุาล ี สงัขศ์ร,ี 2549) 

 1. การกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
 2. การกาํหนดกลุ่มองคก์รหรอืกรรมการทีร่บัผดิชอบโครงการ 
 3. ขยายความสนใจในวงกวา้ง 
 4. การแสวงหาความรว่มมอืจากกลุ่มเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 5. กาํหนดแผนในการพฒันา 
 6. การบรหิารงานกจิกรรม 
 7. การประเมนิผลความสาํเรจ็ 
 8. นําผลจากการประเมนิมาเป็นแนวทางในการปรบัปรงุต่อไป 
 กล่าวได้ว่าการพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้เป็นการพฒันาสงัคมแบบยัง่ยืนด้วย
กระบวนการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองเพื่อมุ่งสรา้งคน สรา้งความรู ้และสรา้งสงัคมใหม้คีุณภาพ
และประสทิธภิาพใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทย โดยใชศ้กัยภาพ และฐานทรพัยากรในชุมชนเป็น
หลกัโดยใหป้ระชาชน หน่วยงาน องคก์รทัง้ภาครฐั และเอกชนทุกภาคสว่นของสงัคมเขา้มามี
ส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูร้่วมกนัจะทําใหเ้กดิพลงัที่เขม้แขง็อนัเป็นรากฐานของการ
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ย ัง่ยืน ดังตัวอย่าง การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของ
สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา คอื 
 

  การยกย่องสงัคมแห่งการเรียนรู ้
  การพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้นัน้ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นซึ่ง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ได้ตระหนัก และให้ความสําคญัจึงได้จดัทํา
โครงการพฒันาสงัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติเพื่อสรา้ง และพฒันาเครอืขา่ยการดาํเนินงาน
การพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู ้โดยได้กําหนดกจิกรรมการสรรหาและยกย่อง หน่วยงาน 
ชุมชน สงัคมแห่งการเรยีนรู้ต้นแบบใน  5 ภูมภิาค เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานต้นแบบใน
การศกึษากระบวนการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้และองคค์วามรูใ้นการพฒันาสงัคมแหง่การ
เรยีนรูใ้นแต่ละภูมภิาคจงึมหีน่วยงานและชุมชนทีไ่ดร้บัการพจิารณายกยอ่งเชดิชูเกยีรตเิป็น  
“สงัคมแหง่การเรยีนรูต้น้แบบ รุน่ที ่1” โดยแยกเป็นภมูภิาค ดงัน้ี 
  1. ภาคเหนือ ประกอบดว้ย  5  แหง่  เชน่ 
   1.1 ชุมชนบา้นสามขา  จงัหวดัลาํปาง 
   1.2 ชุมชนวดัเขาแกว้  จงัหวดัตาก 
   1.3 ชุมชนวดัปา่ฝาง  จงัหวดัพะเยา 
   1.4 ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาและความหลากหลายทางชีวภาพ  

โรงเรยีนบา้นหนองหล่ม  จงัหวดัลาํพนู  เป็นตน้ 
  2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย  10  แหง่  เช่น 
   2.1 ชุมชนบา้นดอนมนั  จงัหวดัมหาสารคาม 
   2.2 ชุมชนบา้นทา่หลกัดนิ  จงัหวดัอุดรธานี 
   2.3 ชุมชนบา้นบวั  จงัหวดัขอนแก่น 
   2.4 ชุมชนบา้นปะอาว  จงัหวดัอุบลราชธานี  เป็นตน้ 
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  3. ภาคกลาง ประกอบดว้ย  5  แหง่  เชน่ 
   3.1 ชุมชนบา้นโคง้ตาบาง  จงัหวดัเพชรบุร ี
   3.2 ชุมชนบา้นบางพลบั  จงัหวดัสมทุรสงคราม 
   3.3 ชุมชนสามชุกตลอดรอ้ยปี  จงัหวดัสพุรรณบุร ี
   3.4 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลถํ้ารงค ์ จงัหวดัเพชรบุร ี
  4. ภาคตะวนัออก ประกอบดว้ย  3  แหง่  ไดแ้ก่ 
   4.1 ชุมชนบา้นทุง่กระโปรง  จงัหวดันครนายก 
   4.2 ชุมชนบา้นยาง  จงัหวดัปราจนีบุร ี
   4.3 สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว  จงัหวดัชลบุร ี
  5. ภาคใต ้ประกอบดว้ย  4  แหง่  ไดแ้ก่ 
   5.1 ชุมชนบา้นฉางหลาง  จงัหวดัตรงั 
   5.2 ชุมชนบา้นทุง่ใส  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
   5.3 ชุมชนบา้นบ่อแร ่ จงัหวดัภเูกต็ 
   5.4 โรงเรยีนกนัตรงัพทิยากร  จงัหวดัตรงั 
 

การรูส้ารสนเทศในสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 

 ในยุคปจัจุบนัเป็นสงัคมสารสนเทศมขีอ้มูลข่าวสารอย่างท่วมทน้ การเรยีนรูจ้งึเป็น
กลไกใหค้นพฒันาคุณภาพของตนอยู่เสมอแมป้รมิาณขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศต่าง ๆ จะมี
ปรมิาณมากกต็าม การเขา้ถงึ และการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศจะเป็นส่วนหน่ึงของการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึ่งอาชญัญา รตันอุบล (2549) กล่าวว่า คนในสงัคมปจัจุบนัจําเป็นต้อง
เรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลาเพื่อการรูเ้ท่าทนัขอ้มลูขา่วสารทีห่ลากหลาย สงัคมปจัจุบนัจงึเป็นสงัคม
แหง่การเรยีนรูท้ีม่กีารเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 การพฒันาสู่การเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูไ้ดน้ัน้ รฐับาลตอ้งตระหนักถงึความสาํคญั
ของการสร้างสงัคมแห่งภูมปิญัญา และการเรยีนรู้ให้เกิดขึ้นกบัประชาชนในสงัคมไทยให้
สามารถนําความรู ้และภูมปิญัญามาพฒันาประเทศชาติได้ แต่การที่ประชาชนจะดํารงอยู่
อย่างมคีุณภาพชวีติที่ดไีดน้ัน้ต้องมกีารแสวงหาความรูร้วบรวมความรูใ้หม่ ๆ และสามารถ
เข้าถึงและใช้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ความรู้ และรู้จกัแบ่งปนัถ่ายทอด หรือเผยแพร่
รวมถงึการสื่อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงัเช่น รงัสรรค ์ สุกนัทา (2543)  ไดก้ล่าวว่า การ
ดาํเนินชวีติประจําวนันัน้มคีวามจาํเป็นตอ้งมคีวามสามารถสบืคน้ และใชส้ารสนเทศเพื่อการ
ตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ โดยเป็นผูเ้รยีนรูท้ี่มคีวามสามารถในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และ
สามารถนําสารสนเทศไปใชอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง 
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 ดงันัน้ บุคคลในสงัคมแห่งการเรยีนรูจ้ําเป็นต้องมทีกัษะด้านการรูส้ารสนเทศ โดย
ต้องได้รบัการเสรมิสรา้ง และพฒันาให้เกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยให้บุคคลเหล่าน้ีได้มกีาร
เรียนรู้โดยปราศจากขอบเขต หรือพรมแดนมีการพฒันาความรู้ให้ทนัยุค ทันสมยั ทัน
เหตุการณ์ สามารถเขา้ถงึสารสนเทศจากทัว่โลก และดงึสารสนเทศออกมาเป็นความรูเ้พื่อ
นําไปใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพได ้
 

ความจาํเป็นของการรู้สารสนเทศในสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 

 การรูส้ารสนเทศนัน้จําเป็นอย่างยิง่ที่ต้องพฒันาใหเ้กิดขึน้กบัประชาชน ทุกอาชพี 

ทุกสงัคม ทุกเพศ ทุกวยั และทุกระดบัการศกึษา เพราะการรูส้ารสนเทศถอืเป็นพืน้ฐานใน
การเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ของประชาชน หรือของบุคคล ดงัเช่นกบั อาชญัญา รตันอุบล 
(2549) ได้เสนอแนวคดิว่าควรใหบุ้คคลรู้ถึงความจําเป็นของสารสนเทศ การเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศ การพฒันาทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การวิเคราะห์และประเมนิผล
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศ  ซึ่งการมทีกัษะการรูส้ารสนเทศนัน้จะนําไปสู่การ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ จงึสรุปไดว้่าผูเ้รยีนรูใ้นสงัคมแห่งการเรยีนรูจ้ําเป็นต้องเป็นผูรู้ส้ารสนเทศ  
เพือ่วตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1. เขา้ถงึสารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
 2. ประเมนิสารสนเทศอยา่งมวีจิารณญาณ และอยา่งมคีวามสามารถ 
 3. ใชส้ารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง และสรา้งสรรค ์
 4. มอีิสระในการเรยีนรู้ต้องรู้สารสนเทศ และแสวงหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบั
ความสนใจสว่นตวั 
 5. มอีสิระในการเรยีนรูต้อ้งรูส้ารสนเทศทีม่กีารแสดงออกอยา่งสรา้งสรรค ์
 6. ผูเ้รยีนมอีสิระในการเรยีนรูต้อ้งรูส้ารสนเทศมุง่แสวงหาสารสนเทศ และสรา้งองค์
ความรูอ้ยา่งยอดเยีย่ม 
 7.  สร้างประโยชน์ต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ และสงัคมเป็นผู้รู้สารสนเทศ และ
ตระหนกัถงึความสาํคญัของสารสนเทศทีม่ต่ีอสงัคมประชาธปิไตย 
 8. เป็นผู้รู้สารสนเทศ และฝึกฝนให้มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมอันเกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 9. มสีว่นรว่มอยา่งมปีระสทิธภิาพในกลุ่มเพือ่แสวงหาและสรา้งสารสนเทศ 
 

 

 



65 

 

 การรูส้ารสนเทศเป็นทกัษะสาํคญัทีต่อ้งมุง่สง่เสรมิ และพฒันาเพือ่ใหก้ารเรยีนรูเ้รือ่ง 
ต่าง ๆ  มีความง่ายยิ่งขึ้น เพราะการรู้สารสนเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานของการเรียนรู ้ 
เน่ืองจากการรูส้ารสนเทศเป็นสิง่จําเป็นทีผู่เ้รยีนรูใ้นสงัคมแห่งการเรยีนรูต้อ้งใชเ้พื่อแสวงหา
ขอ้มลูขา่วสารและประมวลผลเป็นสารสนเทศก่อเกดิเป็นความรู ้และสรา้งองคค์วามรูข้องตน
ได้ถือว่ามคีวามเขา้ใจเรื่องนัน้อย่างลึกซึ้งนําสู่การเกิดปญัญา และสามารถใช้ปญัญาเพื่อ
แกไ้ขปญัหา และการตดัสนิใจไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  จงึไดแ้สดงถงึความสมัพนัธข์องการรู้
สารสนเทศทีม่ต่ีอสงัคมแหง่การเรยีนรู ้ ดงัภาพที ่ 3.2 
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ภาพที ่ 3.2  ความสมัพนัธข์องการรูส้ารสนเทศกบัสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
             ทีม่า  (Bruce, 2003) 

 

การรูส้ารสนเทศเพ่ือพฒันาการเรียนรูต้ลอดชีวิตในสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 

 การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong learning) เป็นกลไกทีจ่ะทาํใหบุ้คคลไดพ้ฒันา
คุณภาพของตนอยูเ่สมอเพือ่ใหไ้ดร้บัความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งการเรยีนรูห้รอื
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กจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ โดยจาํเป็นจะตอ้งนําทกัษะการรูส้ารสนเทศมาใชเ้พือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการ จากนัน้จะไดนํ้าสารสนเทศมาพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
ครอบครวั ชุมชน และสงัคมใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกการเรยีนรูจ้งึเกดิขึน้ได้
ตลอดเวลา แมจ้ะอยูใ่นสถาบนัการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบ นอกระบบ และการศกึษา
ตามอธัยาศยั การเรยีนรูต้ามแนวคดิของ สมุาล ี สงัขศ์ร ี(2546) กล่าววา่จะเกดิขึน้ไดทุ้กหน
ทุกแหง่โดยไมจ่าํกดัเวลาและสถานทีโ่ดยบุคคลสามารถทีจ่ะเลอืกเรยีนรูไ้ดต้ามความสนใจ
ตามความถนดั และความพรอ้ม 
 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติของไทยให้ความสําคญักบัการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ โดยกล่าวถึงสงัคมไทยที่พงึประสงค์ว่าต้องเป็นสงัคมแห่งภูมปิญัญา และการ
เรยีนรูท้ีส่รา้งโอกาสใหค้นไทยทุกคน คดิเป็น ทําเป็น มเีหตุผลสามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ 
อาจกล่าวได้ว่านโยบายของรฐัต้องการยกระดบัและพฒันาความรู้ของประชาชนให้ดีขึ้น
เพื่อใหส้ามารถปรบัตวั และดําเนินชวีติได้อย่างมคีุณภาพ ถึงแม้ว่าในปจัจุบนัสงัคมมกีาร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็ตาม การเรียนรู้ตลอดชีวิตนัน้สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาต ิ(2543) ไดก้าํหนดยทุธศาสตรข์องหลกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติไว ้ 
10  ประการ  คอื 
 1. สรา้งสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
 2. การเรยีนรูต้ลอดชวีติเกดิขึน้ และมคีวามต่อเน่ืองตลอดเวลาตลอดชว่งอาย ุ
 3. คนไทยทุกคนมสีทิธิ ์และความเสมอภาคในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 4. ผูเ้รยีนและการเรยีนรูม้คีวามสาํคญั และสมัพนัธก์บัวถิชีวีติทีม่คีวามสขุ 
 5. ผู้เรียนมโีอกาส และทางเลือกในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ และวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 6. การเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดใ้นทุกสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม 
 7. ทุกแหง่ในสงัคม คอื แหล่งการเรยีนรูข้องคนทุกคน 
 8. ทุกฝา่ยในสงัคมตอ้งรว่มรบัผดิชอบในการจดัการศกึษา และอาํนวยความสะดวก 
 9. การเรยีนรูต้ลอดชวีติเป็นการบูรณาการการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั 
 10. คุณภาพของการเรยีนรูข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของผูเ้รยีน 
 

 ดว้ยเหตุน้ีการเรยีนรูต้ลอดชวีติจะทําใหบุ้คคลมคีวามรูพ้ืน้ฐานสาํหรบัการดํารงชวีติ  
การประกอบอาชีพ ทําให้บุคคลมสีติปญัญาสามารถแก้ไขปญัหาได้ มกีารนําสารสนเทศ 
ความรูต่้าง ๆ มาประยุกต์ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เมื่อบุคคลมพีฤตกิรรมการเรยีนรูจ้นเป็นนิสยั
สิง่ที่ตามมาคอื การมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ จะทําให้เป็นผู้รูส้ารสนเทศที่สามารถ เขา้ถึง 
วเิคราะห ์ประเมนิ และใชส้ารสนเทศใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดทัง้ต่อตนเอง ชุมชน และสงัคม



67 

 

และหากมกีารนําความรู ้หรอืทกัษะต่าง ๆ ทีม่อียูม่าแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั และสนบัสนุน
การเรยีนรูใ้หก้บัผูอ้ื่นใหม้นิีสยัรกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ บุคคล หรอืชุมชนนัน้กพ็รอ้มทีจ่ะเป็น
สงัคมแห่งการเรยีนรูไ้ดต้ามนโยบายของรฐัทีม่จุีดมุ่งหมายจะใหส้มาชกิในชุมชน หรอืสงัคม
เกดิการเรยีนรู ้และมกีารสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหก้บัประชาชนทัว่ประเทศ
เพื่อใหป้ระเทศไทยก้าวสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้และพรอ้มที่จะแข่งขนักบันานาประเทศได ้
อย่างไรกต็ามการเรยีนรูต้ลอดชวีติในสงัคมแห่งการเรยีนรูจ้ะตอ้งอาศยัการรูส้ารสนเทศเป็น
เครือ่งมอืในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และผูเ้ขยีนขอกล่าวถงึการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ดงัน้ี 
 

1. การเรียนรูต้ลอดชีวิตในสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งเตรยีมประชาชน และสงัคมใหม้ศีกัยภาพ และความพรอ้มที่
จะกา้วเขา้สูย่คุแหง่การเปลีย่นแปลงในดา้นต่าง ๆ และปจัจุบนัเป็นโลกแหง่ขอ้มลูขา่วสารทีม่ี
ลกัษณะเปิดกว้าง การสื่อสารข้อมูลข่าวสารทําได้ง่ายขึ้น บุคคลสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
กวา้งขวางหลากหลาย และต่อเน่ือง ซึง่สาํนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั (2551) กล่าวว่า รฐัไดก้ําหนดนโยบายดา้นความมัน่คงของชวีติ และสงัคมว่า
จะต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพฒันาให้ประชาชนมีความรู้ และ
จรยิธรรมควบคู่กบัการพฒันาการเรยีนรูข้องคนทุกกลุ่มทุกวยัตลอดชวีติถือเป็นการสรา้ง 
และส่งเสรมิใหค้นไทยเกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ  ดงันัน้ประชาชนในสงัคมไทย
จําเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพดว้ยการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยจําแนกความจําเป็นได ้ 8 ประการ 
ดงัน้ี (ปณธิาน  วฒันพานิชกจิ, 2548)   

  1. ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มอายุ จะต้องได้รบัความรู ้ขอ้มูลข่าวสาร อยู่เสมอ  
เพือ่ทีจ่ะรูเ้ทา่ทนัสามารถปรบัตวั และดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2. ประชาชนจะต้องพฒันาความรู้ และทกัษะอยู่เสมอเพื่อจะสามารถพฒันา
อาชพีและปรบัเปลีย่นการประกอบอาชพีไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

  3. ประชาชนตอ้งมโีอกาสไดร้บัการศกึษาอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาครวมทัง้
โอกาสในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร และความรูอ้ยูเ่สมอ 
  4. ประชาชนต้องเรยีนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทนักบัความเจรญิก้าวหน้าทาง
วทิยาการ และเทคโนโลย ี

 5. ประชาชนวยัผูใ้หญ่ซึง่เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ของประเทศจะตอ้งไดร้บัการศกึษา
เพือ่ใหส้ามารถพฒันาอาชพี และพฒันาคุณภาพชวีติ 
  6. ประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสยงัมีอยู่เป็นจํานวนมาก
จะตอ้งไดร้บัการศกึษาในทุกรปูแบบเพือ่ใหด้าํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมัน่คงขึน้ 
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 จะเหน็ไดว้่าการเรยีนรูต้ลอดชวีติเป็นกระบวนการอย่างหน่ึงในสงัคมแห่งการเรยีนรู้
จงึจําเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้งความรูใ้หก้บัประชาชน และใหป้ระเทศชาตเิขม้แขง็โดย
ทุกหน่วยงาน องคก์ร ทัง้ภาครฐั และเอกชน ต้องร่วมกนัเพื่อแก้ไขอุปสรรคการเรยีนรูข้อง
ประชาชนให้มคีวามเสมอภาคในการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ ซึ่งอุปสรรคเกิดจาก
ปจัจยัหลกั 3 อยา่ง คอื (กุลธร  เลศิสรุยิะกุล, 2547)   

  1. ความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม เช่น โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบบรกิารสาธารณะ 
รวมทัง้แหล่งการเรยีนรู ้หรอืแหล่งวทิยาการต่าง ๆ ทีม่กัรวมอยูใ่นสงัคมเมอืง 
  2. ความแตกต่างกนัในโอกาสเขา้ถงึความรู ้และแหล่งการเรยีนรู ้ประชาชนมี
จํานวนมากมกีารศกึษาตํ่าอยู่ในครอบครวัทีด่อ้ยโอกาส ขาดทกัษะความสามารถพืน้ฐานใน
การแสวงหาความรู ้ขอ้มลูขา่วสาร จงึไม่สามารถเขา้ถงึ และใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรูท้ีม่ ี
อยูไ่ด ้
  3. ความแตกต่างด้านเศรษฐกจิของประชาชน จะทําใหบุ้คคลมโีอกาสเขา้ถึง
ขอ้มลูขา่วสารแตกต่างกนั หรอืโอกาสทางการศกึษา และการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจาก
แหล่งวทิยาการและแหล่งการเรยีนรูก้ย็อ่มแตกต่างกนั 
 จากความสําคญั และความจําเป็นของการเรยีนรูต้ลอดชวีติทีเ่ป็นองคป์ระกอบของ
สงัคมแห่งการเรยีนรูท้ําใหป้ระเทศไทยไดก้ําหนดนโยบายและแสวงหากลยุทธ์ต่าง ๆ อาทิ
เช่น สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2551) ไดจ้ดักจิกรรมการสรรหา และยกยอ่งบุคคล  
หน่วยงาน ชุมชน สงัคมแหง่การเรยีนรูต้น้แบบใน 5 ภูมภิาค ตามโครงการพฒันาสงัคมแห่ง
การเรยีนรูต้ลอดชวีติจะเหน็ไดว้่าเมื่อประชาชนทุกคนตระหนักถงึความสําคญั และจําเป็น
ของการเรยีนรู้สงัคมไทยก็จะพฒันาไปเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้ที่จะมตีัง้แต่ระดบัชุมชน 
หมูบ่า้น เมอืง ภาคไปจนถงึระดบัประเทศได ้นอกจากน้ี สุมาล ีสงัขศ์ร ี(2549) ไดใ้หแ้นวคดิ
ว่าประชาชนจะต้องปรบัปรุงตนเอง และสงัคมของตนในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมโลก และใชป้ระโยชน์ของการเรยีนรูม้าพฒันาตนเอง ชุมชน และสงัคมของตนเองได้
อยา่งเหมาะสม 
 

2. คณุลกัษณะของบคุคลแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

  การเรยีนรูต้ลอดชวีติของบุคคลนัน้ ควรมคีุณลกัษณะทีส่าํคญั  คอื 
  1. หมัน่แสวงหาความรู้ตนเอง และมนิีสยัรกัการอ่านหนังสอืชอบค้นคว้าหา
ความรูอ้ยูเ่สมอ 
  2. มคีวามกระตือรอืร้นต่อการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น และติดตาม
วทิยาการใหม ่ๆ 

  3. สามารถประยกุตค์วามรูท้ีม่อียูเ่ดมิ และสรา้งความองคค์วามรูใ้หม ่
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  4. รูข้อ้จาํกดัของตนเองในดา้นการเรยีนรู ้และพรอ้มทีจ่ะพฒันาเปลีย่นแปลง 
  5. ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูโ้ดยมเีป้าประสงคต์อ้งทาํใหส้าํเรจ็ 
  6. เป็นผู้รู้สารสนเทศ รู้จ ักความต้องการของตนเอง รู้วิธีการเข้าถึง การ
วเิคราะหป์ระเมนิสารสนเทศ และการใชไ้ด ้
  7. ตอ้งมทีกัษะพืน้ฐานทีจ่ําเป็นในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก่ ทกัษะการอ่าน 
และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สาร 
  8. มีความสามารถ  และทักษะการเรียนรู้แบบนําตนเอง (Self-directed 

learning) มลีกัษณะทีผู่เ้รยีนสมคัรใจเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ไมม่ใีครบงัคบั รูค้วามตอ้งการ วาง
แผนการเรยีน แสวงหาวธิกีารเรยีนรู ้และแหล่งการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (เขมณฏัฐ ์ มิง่ศริธิรรม, 
2552) 

  9. เป็นบุคคลทีม่คีวามตระหนกัในความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
  10. ใหก้ารส่งเสรมิหรอืสนับสนุนผูอ้ื่นใหเ้รยีนรู ้ใจกวา้งรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ผูอ้ื่นเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
 

การรูส้ารสนเทศเพ่ือพฒันาการอ่านในสงัคมแห่งการเรียนรู ้
 

 การอ่านเป็นพืน้ฐานสําคญัของการเรยีนรูท้ี่สําคญัซึ่งสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กเรื่องจาก
การอ่านโดยจะช่วยทําใหผู้อ้่านกา้วทนักบัสิง่ใหม่ ๆ ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารที่ทนัสมยัอยู่เสมอ 
ซึ่งบุคคลไม่ควรมเีพยีงความรู้เดมิ แต่จะต้องแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ แล้วเขา้ถึง
ความรู้ใหม่ อนัจะส่งผลต่อความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์เกดิการพฒันาด้านสติปญัญาสามารถ
นําไปใชใ้นการดําเนินชวีติเพื่อพฒันาไปสู่ชวีติทีด่ขี ึน้ ดงันัน้การแสวงหาความรูจ้ากการอ่าน
จงึเปรยีบเสมอืนเป็นหวัใจของการเรยีนรูต้ลอดชวีติซึ่งการอ่านเป็นกระบวนการอย่างหน่ึง
ของการรูส้ารสนเทศ 
 

 นโยบายเก่ียวกบัการอ่าน 

 การอ่านนัน้ทุกประเทศทัว่โลกได้ตระหนักถึงบทบาทสําคญัที่มีผลต่อการพฒันา
ประเทศซึ่งการพฒันาประเทศใหเ้จรญิก้าวหน้านัน้ต้องอาศยัประชาชนที่มคีวามรูโ้ดยการ
อ่านเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีท่ําใหเ้กดิการพฒันาในทุก ๆ ดา้นซึง่คุณค่าของการอ่านนัน้องคก์าร
ศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNESCO) ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัจงึ
ไดป้ระกาศเมื่อวนัที ่8 กนัยายน พ.ศ. 2506 โดยใหถ้อืว่า วนัที ่8 กนัยายนของทุก ๆ ปี เป็น
วนัทีร่าํลกึแหง่การรูห้นงัสอื และประเทศไทยโดย สาํนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั ได้มกีารจดักจิกรรมงานวนัที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสอืขึ้นเป็น
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ประจาํทุกๆ ปี และนานาประเทศต่างกใ็หค้วามสาํคญักบัการอา่น และการรูห้นงัสอื เน่ืองจาก
การอ่าน และการรู้หนังสือเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการแสวงหาความรู้เพื่อนํามาใช้ใน
ชวีติประจาํวนันําไปสูค่วามสาํเรจ็ในการดาํรงชวีติ 
 การรูห้นงัสอืตามนิยามของยเูนสโก (UNESCO, 2004) วา่เป็นทกัษะการอา่น 
การเขยีน และคดิคํานวณไปสู่ความหมายทีซ่บัซอ้นมากขึน้ ในส่วนของประเทศไทย นิยาม
การรูห้นังสอื คอื การอ่านออกเขยีนได้ ถือเป็นความสามารถในการอ่านออกเขยีนได้ของ
บุคคลทีม่อีายุตัง้แต่  5 ปีขึน้ไป การอ่านออกเขยีนไดจ้ะเป็นภาษาใดๆ กต็ามทัง้สิน้โดยอ่าน
และเขยีนขอ้ความง่าย ๆ ไดถ้้าอ่านออกเพยีงอย่างเดยีว แต่เขยีนไม่ไดก้ถ็อืว่าเป็นผูท้ี่อ่าน
เขยีนไม่ได ้ (สาํนักงานสถติแิห่งชาต,ิ 2545) ในประเทศใดกต็ามหากประชาชนมอีตัราการรู้
หนงัสอื และการอา่นจาํนวนมากประเทศกจ็ะพฒันาเจรญิกา้วหน้าไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 ประเทศไทยให้ความสําคัญต่อการรู้หนังสือนับตัง้แต่การประกาศใช้กฎหมาย
การศกึษาภาคบงัคบั เมื่อ พ.ศ. 2464 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั 
และได้มกีารรณรงค์การไม่รู้หนังสอืในปี พ.ศ. 2483 - 2488 เพื่อให้ประชาชนทัง้เด็กและ
ผูใ้หญ่รูห้นงัสอื (สาํนกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน, 2549) การรูห้นงัสอืมคีวามจาํเป็น
สาํหรบัการดาํรงชวีติในสภาวการณ์ของโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดงัพระราชดาํรสั
ของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมื่อพ.ศ. 2533 ในการจดัประชุม
สมชัชาสากลว่าดว้ยการศกึษาผูใ้หญ่ ครัง้ที่ 4 ณ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช “การรู้
หนังสือเป็นความจาํเป็นสาํหรบัทุกชาติท่ีกาํลงัพฒันา ตลอดจนเป็นกิจกรรมท่ีต้อง
ร่วมมือกนัส่งเสริมให้บรรลุผลให้ได้  ถ้าปราศจากพืน้ฐานการรู้หนังสือของประชาชน
ในประเทศแล้วความพยายามในการดาํเนินการพฒันาคงไร้ผล การรู้หนังสือเป็นส่วน
หน่ึงของวิธีการท่ีจะนําไปสู่จุดมุ่งหมายอนัสูงสุด” (สํานักงานส่งเสรมิการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, 2551)  นอกจากน้ีแล้วสหประชาชาติก็ได้ประกาศใหปี้ 
ค.ศ. 2003 - 2012 เป็นทศวรรษของการรูห้นงัสอืแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations 

Literacy Decade) โดยสหประชาชาตยิอมรบัว่าการรูห้นงัสอืเป็นหวัใจของการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติมคีวามจําเป็นต่อเดก็ เยาวชน และผูใ้หญ่ในการแสวงหาทกัษะชวีติที่จําเป็น และเป็น
ขัน้ตอนทีส่าํคญัของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สาํนกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน, 2549) 

 การลดปญัหาการไม่รูห้นงัสอืของประชาชนชาวไทยนัน้สาํนกังานส่งเสรมิการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั และสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่
ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่หลัก นอกจากน้ียังมีหน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งและใหก้ารสนับสนุน เพื่อช่วยลดอตัราการไมรู่ห้นังสอืของประชาชนชาวไทยใหล้ด
น้อยลง  ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2546 รฐับาลไทยไดป้ระกาศใหเ้ป็นปีแหง่การสง่เสรมิการอ่านและ
การเรยีนรูเ้พือ่เฉลมิพระเกยีรตใินมงคลวโรกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
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สยามบรมราชกุมาร ีทรงเจรญิพระชนมายุ 48 พรรษา ในวนัที่ 2 เมษายน 2546 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นตัวอย่างอันประเสริฐของผู้ที่ให้
ความสาํคญักบัการอา่นการเรยีนรูม้าตลอดเวลาอนัยาวนาน ดงันัน้หลายหน่วยงานทัง้ภาครฐั 
และเอกชนไดร้่วมเฉลมิพระเกยีรต ิและมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านตลอดทัง้ปี เพื่อจะ
นําไปสูส่งัคมแหง่การเรยีนรู ้(กิง่แกว้  อ่วมศร,ี 2546) และเน่ืองจากรฐับาลมนีโยบายสง่เสรมิ
ให้ประชาชนรกัการอ่านอย่างจริงจงั ซึ่งมคีวามจําเป็นต้องการทราบข้อมูลสถิติเกี่ยวกบั
พฤตกิรรมการอ่านหนังสอืของประชาชนเพื่อนําไปใช้กําหนดทศิทาง และมาตรการต่าง ๆ 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จดัทําโครงการสํารวจการอ่าน
หนงัสอืของประชากรขึน้ ครัง้ที ่1 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ครัง้ที ่2 เมื่อปี พ.ศ. 2548 ครัง้ที ่3 ในปี 
พ.ศ. 2551 เพื่อนําขอ้มูลมาพฒันา และส่งเสรมิใหป้ระชาชนรกัการอ่าน เน่ืองจากการอ่าน
หนงัสอืจะทาํใหผู้อ้า่นมคีวามรอบรูเ้ป็นการเพิม่พนูศกัยภาพในการดาํรงชวีติ ซึง่สง่ผลต่อการ
พฒันาประเทศโดยตรง (สํานักงานสถติแิห่งชาต,ิ 2552) และมกีารสาํรวจการอ่านหนังสอื
ของประชากร ครัง้ที ่4 ปี พ.ศ. 2554 

 เมือ่การอ่านหนงัสอืเป็นวธิกีารทีท่าํใหป้ระชาชนมคีวามรอบรู ้และเพิม่พนูสตปิญัญา  
รฐับาลจงึจาํเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งการดาํเนินการสง่เสรมิ และปลูกฝงัใหป้ระชาชนในประเทศได้
ตระหนักถงึความสําคญัของการอ่านใหม้ากขึน้ จงึมมีตขิองคณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมื่อ
วนัที ่5  สงิหาคม 2552 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี (สาํนักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั, 2553) 

 1. กาํหนดใหก้ารอา่นเป็นวาระแหง่ชาต ิ
 2. กําหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เป็นวนัรกัการอา่น 
 3. กาํหนดใหปี้ พ.ศ. 2552 - 2561 เป็นทศวรรษแหง่การอา่น 
 4. กําหนดใหม้คีณะกรรมการส่งเสรมิการอ่านเพื่อเป็นกลไกขบัเคลื่อนการส่งเสรมิ
การอา่นใหเ้ป็นรปูธรรม 
 นอกจากนัน้รฐับาลยงัไดก้ําหนดยุทธศาสตรใ์นการพฒันาคนไทยใหม้คีวามสามารถ
ในการอ่านหรอืใหม้นิีสยัรกัการอ่าน และสรา้งบรรยากาศ และสิง่แวดลอ้มในการส่งเสรมิการ
อ่าน อาจกล่าวได้ว่ารฐับาลได้ตระหนักถึงความสําคญั และคุณค่าของการอ่านจงึได้มกีาร
รณรงค ์และสง่เสรมิ โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ยิง่หาก
หน่วยงานทัง้ภาครฐั และองค์กรทุกภาคส่วนใหค้วามร่วมมอื และเขา้มามสี่วนร่วมในการ
กระตุน้ใหป้ระชาชนเหน็คุณคา่ของการอา่นจะเป็นการสรา้งโอกาสใหค้นไทยไดรู้ห้นงัสอื และ
การอา่นอยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติเพือ่ทาํใหส้งัคมไทยไปสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูไ้ด ้
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 ความสาํคญัของการอ่าน 

 การอ่านยงัถือเป็นทกัษะพื้นฐานที่สําคญัยิง่ต่อกระบวนการเรยีนรู้ตลอดชีวติของ
มนุษย ์ ยิง่อ่านมากย่อมรูม้าก สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการอ่านไปพฒันาคุณภาพชวีติ
ทัง้ด้านการดําเนินชีวิต สุขภาพอนามยั การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้นผลงาน
สรา้งสรรคใ์หม่ ๆ การอยู่ร่วมกนัในสงัคม เมื่อนําความรูน้ัน้มาใชป้ระโยชน์ต่อสงัคม  สงัคม
นัน้ย่อมสามารถพฒันาไปไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะการพฒันาประเทศใหเ้จรญิรุ่งเรอืงนัน้
จะต้องอาศยัประชาชนที่มคีวามรู้ ดงันัน้การอ่านจึงเป็นทกัษะพื้นฐานของการสร้างองค์
ความรู้ที่สําคญัทุกอย่าง หากบุคคลต้องการความรู้มากต้องแสวงหาความรู้จากการอ่าน
เพื่อใหเ้กดิการรูแ้จง้เหน็จรงิ การอ่านถอืว่าเป็นกระบวนการทีต่้องพฒันาไปเรื่อย ๆ เพราะ
การอ่านนัน้เป็นนิสยั และทกัษะทีจ่ะตอ้งไดร้บัการฝึกฝนกระตุน้และส่งเสรมิใหม้นิีสยัรกัการ
อา่น (ฉววีรรณ  คหูาภนินัทน์, 2549) 

 จะเหน็ไดว้่าการอ่านยงัเป็นทกัษะทีม่คีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่สาํหรบัทุกคนหรอืทุก
สงัคม และทุกกลุ่มอาชพีหากได้รบัการส่งเสรมิ และฝึกฝนอยู่เสมอจะช่วยให้บุคคลได้รบั
ความรู ้ความคดิ  และความบนัเทงิใจ สามารถปรบัตวัใหอ้ยูใ่นโลกปจัจุบนัไดอ้ยา่งมคีวามสุข
การอา่นจงึมคีวามสาํคญัซึง่สรปุไดด้งัน้ี 
 

  1. ความสาํคญัของการอ่านต่อบคุคล 

   1.1 การอ่านช่วยทําให้เพ่ิมพูนความรู้    บุคคลต้องมีการแสวงหา
ความรูจ้ากการอา่นสือ่ต่าง ๆ เพือ่เพิม่พนูทกัษะความรูใ้หก่้อเกดิความเขา้ใจดว้ยตนเองอยา่ง
ถ่องแท้ สามารถรู้ข้อจํากดัของตนเองได้ว่ามีทกัษะความรู้ด้านใดมาก และควรเพิ่มเติม
ความรูเ้รื่องใดบ้างเพื่อพฒันาใหต้นเองเกดิความรอบรูม้ากขึน้ เช่น การเรยีนของนักเรยีน 
นกัศกึษา การสอนของคร ู อาจารย ์เป็นตน้ 
   1.2 การอ่านช่วยทาํให้เกิดปัญญา   การอ่านจะช่วยใหผู้อ้่านสามารถใช้
วจิารณญาณไตรต่รองในทุกเรือ่งไดอ้ยา่งมเีหตุผล ซึง่จะนําสูก่ารตดัสนิใจทีถู่กตอ้ง และจะทาํ
ใหเ้ขา้ใจตนเองและผูอ้ื่นไดด้ขีึน้ มทีศันคตทิีถู่กตอ้งทัง้ต่อตนเอง และสงัคมจะเป็นบุคคลทีม่ี
วสิยัทศัน์กวา้งไกล 
   1.3 การอ่านช่วยพฒันาอาชีพ    การอ่านจะช่วยให้บุคคลรบัรู้ข้อมูล
ขา่วสาร มคีวามรู ้ประสบการณ์สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการอ่านไปประกอบอาชพี หรอื
เลอืกอาชพีทีต่นถนดั หรอืพฒันาอาชพีของตนใหป้ระสบผลสาํเรจ็ 
   1.4 การอ่านช่วยทาํให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์   การอ่านทําใหรู้ถ้ึง
และรู้ทนัเหตุการณ์สภาวการณ์เปลี่ยนแปลง หรอืความเคลื่อนไหวของสิง่ต่าง ๆ ได้ เช่น 
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยกีารประดิษฐ์สิง่ใหม่ การค้นพบ เป็นต้น ซึ่งทําให้ผู้อ่านนํา
ความรูใ้หมม่าประยกุตใ์ชก้บัองคค์วามรูเ้ดมิ เกดิการพฒันาสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  เพิม่ขึน้ได ้
   1.5 การอ่านช่วยพัฒนาจิตใจ     การอ่านช่วยให้ผู้อ่านมีความ
เพลดิเพลนิใจต่อเรื่องทีอ่่าน ไดร้บัอรรถรสจากการใชถ้อ้ยคําของภาษา ไดร้บัความสุขความ
สนุกสนานตามจนิตนาการของผูอ้า่น การอา่นจงึถอืเป็นการพกัผอ่นทีม่คีุณคา่ของมนุษย ์
   1.6 การอ่านช่วยพฒันาบุคลิกภาพ  การอ่านช่วยพฒันาบุคลกิภาพที่
เหมาะสมรู้จกัมารยาทในสงัคมการปรบัตัว การแสดงออก การพูดคุย สนทนา ผู้อ่านจะ
แสดงออกอย่างถูกกาลเทศะโดยใชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการอ่านมาปรบัเปลีย่นบุคลกิภาพใหด้ี
และเหมาะสมจนเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
   1.7 การอ่านช่วยอาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนั   การดําเนิน
ชวีติประจําวนัโดยทัว่ไปผูอ้่านตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการอ่านเสมอ เพราะการอ่านแทรกอยู่ในทุก
กจิกรรมทุกประเภท ทุกแห่ง อาท ิเช่น การอ่านป้ายประกาศ การอ่านรายการสนิค้า การ
อา่นฉลากยา การอา่นคาํแนะนํา เป็นตน้ โดยหากมกีารอ่านแลว้จะทาํใหม้คีวามเขา้ใจชดัเจน
ยิง่ขึน้ หรอืทาํใหป้ระหยดัเวลา เกดิความปลอดภยัทัง้ชวีติ และทรพัยส์นิช่วยลดความสญูเสยี
ลงได ้
   1.8 การอ่านช่วยให้ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์   ถอืเป็นการสรา้งนิสยั
รกัการอ่าน เมื่อเกดิเวลาว่างผูอ้่านรูจ้กันํามาใชป้ระโยชน์จะทําใหผู้อ้่านมโีลกกวา้งขึน้เกดิ
ความเชื่อมัน่ในตนเอง ทําให้เป็นคนมสีมาธิสูง จติใจหนักแน่นไม่ฟุ้งซ่าน มคีวามอยากรู้
อยากเหน็อยู่เสมอ เขา้ใจตวัเองไดด้ ีและปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเปลีย่นของสงัคม
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   1.9 การอ่านช่วยป้องกนัการลืมหนังสือ  การอ่านเป็นประจาํสมํ่าเสมอ
จะสามารถป้องกนัการลมืหนังสอืได ้เพราะเป็นการกระตุน้การทํางานของสมองใหไ้ดร้บัการ
พฒันาอยู่ตลอดเวลา เมื่ออ่านทบทวนบ่อย ๆ จะทําใหเ้กดิความเขา้ใจด้านภาษา คําศพัท ์
การเขยีนคําที่ถูกต้อง การใช้ประโยค การใช้สํานวนโวหาร ผู้อ่านจะมคีวามคุ้นเคยจนมี
ประสบการณ์ ซึง่ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจมากยอ่มอ่านหนงัสอืไดอ้ยา่งรวดเรว็ และหากผูอ้่าน
ลืมหนังสือย่อมขาดโอกาสที่จะแสวงหาความรู้มาพัฒนาอาชีพ และการดํารงชีวิตให้
เจรญิกา้วหน้าได ้
  2. ความสาํคญัของการอ่านต่อสงัคม 

   2.1 การอ่านช่วยให้ เ กิดสังคมแห่งการเ รียนรู้    เ ป็นสังคมที่
ประกอบดว้ยบุคคลทีม่กีารเรยีนรู ้มกีารแสวงหาความรูอ้ยูเ่สมอ แลว้นําความรูม้าแลกเปลีย่น
เรยีนรว่มกนัเพื่อใหเ้กดิการพฒันาสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่คีุณค่าต่อสงัคม และประเทศชาตกิาร
อ่านจงึเป็นพืน้ฐานใหเ้กดิเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูไ้ด ้ หากประเทศไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น
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สงัคมแหง่การเรยีนรู ้รฐับาลกจ็ะสามารถพฒันาประเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็เน่ืองจากประชาชนมี
ศกัยภาพ 

   2.2 การอ่านช่วยสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างกนั   การอ่านช่วยให้
การสือ่สารระหวา่ง คน องคก์ร ทัง้ภาครฐับาล และเอกชน มคีวามเขา้ใจอนัดต่ีอกนัโดยอาศยั
สือ่สารสนเทศต่าง ๆ ทีแ่ต่ละหน่วยงานไดเ้ผยแพรป่ระชาสมัพนัธเ์พือ่การบอกกล่าว หรอืการ
ขอความรว่มมอืทาํใหเ้กดิการเขา้ใจต่อกนัลดปญัหาความขดัแยง้ลงได ้
   2.3 การอ่านช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  หาก
ประชาชนมนิีสยัรกัการอ่านใฝ่ศึกษาเรียนรู้ มกีารแสวงหาความรู้อยู่เสมอจะสามารถนํา
ความรู้จากการอ่านไปใช้พัฒนาในด้านต่างๆ  มากมายเช่น  การศึกษา เศรษฐกิจ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การเมอืงการปกครอง เป็นต้น การเสรมิสรา้งนิสยัรกัการอ่านจงึ
ตอ้งมกีารปลกูฝงัใหก้บัเดก็ เยาวชน และประชาชนทุกเพศ ทุกวยั และทุกสาขาอาชพีเพื่อให้
การอา่นเป็นพืน้ฐานนําไปสูก่ารพฒันาประเทศได ้
   2.4 การอ่านช่วยส่งเสริมคณุภาพชีวิต   การอ่านของบุคคลทุกเพศทุก
วยั และทุกกลุ่มอาชพี เป็นการอา่นเพือ่ใหไ้ดค้วามรู ้ความคดิ ประสบการณ์ จนิตนาการ  ซึง่
การอ่านถอืว่าเป็นสิง่จําเป็น และมอีทิธพิลต่อมนุษยใ์นทุกดา้น เมื่อบุคคลอยู่ในสภาวการณ์
ไม่รูห้นังสอื อ่านไม่ออก อ่านไม่เก่ง ไม่มนิีสยัรกัการอ่าน กจ็ะส่งผลต่อปญัหาการรบัขอ้มูล
ข่าวสาร สารสนเทศที่จะนําไปพฒันาคุณภาพชวีติ หากบุคคลมคีวามพร้อมด้านการอ่าน  
รบัรูข้อ้มูลข่าวสารอย่างมวีจิารณญาณจะทําใหก้ารพฒันาดา้นคุณภาพชวีติมปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 
   2.5 การอ่านช่วยปลกูฝงันิสยัรกัการอ่าน   การสง่เสรมิใหม้นิีสยัรกัการ
อ่านต้องเริม่ตัง้แต่วยัเดก็ และต้องรณรงคเ์รื่องการอ่านอย่างต่อเน่ือง เหตุเพราะว่าจากการ
อ่านเป็นการพฒันาตน และการพฒันาชาตติ้องเกดิจากความร่วมมอืของครอบครวั ชุมชน 
หน่วยงาน  องค์กร ภาครฐั และเอกชน โดยมีส่วนร่วมดําเนินการส่งเสริมการอ่านหาก
สามารถสรา้งนิสยัรกัการอา่นแก่ บุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชพีโดยรวมได ้สงัคมไทยจะเป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้การจะพัฒนาประเทศก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะประชาชนมี
ศกัยภาพ 

 

 อปุสรรคและปัญหาของการอ่านในสงัคมไทย 

 การอ่านเป็นเครื่องมอืสําคญัที่ทรงพลงัสําหรบัมนุษย์เป็นจุดเริม่ต้นของการศกึษา
ตลอดชวีติ และเป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัที่ดยีิง่สําหรบัคนทุกคน ถ้าเปรยีบเทยีบสงัคมที่เป็น
สงัคมการอ่านกบัสงัคมที่ไม่อ่าน หรอืไม่นิยมการอ่านนัน้จะพบว่ามคีวามแตกต่างกนัมาก
หากเป็นสงัคมการอ่านโดยพืน้ฐานบุคคลจะมสีตปิญัญาเฉลีย่มากกว่าสงัคมมนุษยโ์ดยทัว่ไป
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ทีไ่มอ่า่น ถงึแมว้า่การอา่นจะทาํใหบุ้คคลไดพ้ฒันาตนเองใหม้คีวามรูค้วามคดิ  ประสบการณ์
พรอ้มทีจ่ะสามารถดํารงชวีติอยู่ไดอ้ย่างมคีวามสุข และมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ แต่ปญัหาดา้น
การอ่านของคนไทยยงัมใีห้เห็นกนัอยู่ในปจัจุบนั มทีัง้ปญัหาการไม่รู้หนังสอื และไม่อ่าน
หนังสอื จะเหน็ไดว้่าประเทศไทยยงัมผีูไ้ม่อ่านหนังสอือกีจํานวนมากซึ่งจะส่งผลกระทบไม่
น้อยตามที ่สนัต ิอศิรพนัธุ ์ (2552)  ไดก้ล่าวว่า คนไม่อ่านในระดบัชาวบา้นไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผูอ้ื่นมากนัก นอกจากจะเป็นภยัแก่ตนเอง เช่น ตกเป็นเหยื่อของผูอ้ื่นได้ง่าย หรอืตาม
สงัคมไม่ทันในบางเรื่อง แต่เมื่อใดที่คนเหล่าน้ีมีบทบาทในการให้ความรู้แก่ผู้อื่นแต่ไม่
แสวงหาความรูจ้งึถอืเป็นเรือ่งใหญ่มาก 
 ดงันัน้การอา่นหนงัสอืและไมรู่ห้นงัสอืของคนไทยตอ้งไดร้บัการแกไ้ข และสง่เสรมิให้
ถูกทางซึง่อะไรเป็นอุปสรรคและปญัหาทีท่าํใหค้นไทยไมอ่า่นจงึพอสรปุไดด้งัน้ี 
  1. อ่านไม่ออก  เน่ืองจากอ่านหนงัสอืไมอ่อกตัง้แต่แรกจงึทาํใหข้าดความสนใจ
ทีจ่ะอา่น 
  2. อ่านชา้  เกดิจากการอ่านยงัไม่คล่องจงึตอ้งอ่านซํ้าหลายครัง้ ยิง่เน้ือหาของ
หนงัสอืบางเล่มยากตอ้งอา่นซํ้าอกีครัง้ 
  3. ไม่ได้รบัการปลูกฝงัให้อ่านมาตัง้แต่เด็ก ขาดความเอาใจใส่ หรือไม่เห็น
ความสาํคญัของการอา่น 
  4. อ่านแล้วไม่เข้าใจเน้ือหาที่อ่าน ผู้อ่านมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่อ่านไม่
เพยีงพอจงึเกดิความเบื่อหน่าย และไมเ่ขา้ใจ 
  5. ไม่ชอบการอ่าน  ขาดการส่งเสรมิใหอ้่านหนังสอือย่างจรงิจงัจงึมองไม่เหน็
ความสาํคญัของการอ่าน อาจเน่ืองมาจากครอบครวัไม่มเีวลาจงึทําใหข้าดความเอาใจใส่ต่อ
ลกู 
  6. หนังสอืไม่น่าสนใจ  ผูอ้่านอาจพบเหน็หนังสอืที่ไม่เหมาะสมกบัผูอ้่าน เช่น 
เน้ือเรือ่ง ภาพประกอบ รปูเล่ม ตวัหนงัสอื ผูอ้า่นจงึไมม่แีรงจงูใจทีจ่ะอา่นหนงัสอืนัน้ ๆ 

  7. ไดร้บัการขดัขวางใหอ้า่นหนงัสอืบางประเภท  เชน่ หนงัสอืประเภทการต์ูน 
 นวนิยาย ดารานกัรอ้ง จงึทาํใหผู้อ้า่นขาดอสิระในการเลอืกอา่นตามทีต่นเองสนใจ 
  8. ไมม่เีวลาอา่น  ผูอ้า่นไมม่เีวลาอ่าน เพราะตอ้งประกอบอาชพีหาเลีย้งตนเอง
และครอบครวั หากมเีวลาวา่งกต็อ้งการพกัผอ่น 
  9. อ่านแลว้ไม่นําไปใชป้ระโยชน์  ผูอ้่านขาดจุดมุ่งหมายของการอ่าน ไม่มกีาร
กําหนดประเภทของการอ่าน เมื่ออ่านแล้วจึงไม่ได้นําสิ่งที่ได้จากการอ่านไปใช้จึงเกิด
ความรูส้กึวา่สญูเสยีเวลาในการอา่น 
  10. สิง่แวดลอ้มในการอ่านไมด่ ี เกดิจากบรรยากาศทัว่ไปไม่ด ีเช่น อากาศรอ้น  
มเีสยีงดงัรบกวน เช่น เปิดวทิยุ โทรทศัน์ พูดคุยสนทนา เป็นต้น ทําใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการ
อา่นมาก 
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  11. ไมม่สีมาธใินการอ่าน  ผูอ้่านอาจอยูใ่นภาวะจติใจทีไ่มน่ิ่ง หรอืสงบซึง่ขณะที่
กําลงัอ่านอาจมเีรื่องทีจ่ะต้องขบคดิจงึยากทีจ่ะควบคุมจติใจไดห้ากผูอ้่านทําไดจ้ะทําใหอ้่าน
และเขา้ใจไดเ้รว็ และจดจาํไดด้ ี
  12. ไม่มหีนังสอือ่าน  ผูอ้่านอาจขาดแคลนหนังสอืโดยเฉพาะประชาชนทีอ่ยู่ใน
ชนบทหากมกีไ็มต่รงกบัความตอ้งการเน้ือหาไมน่่าสนใจ และไมท่นัสมยั 
  13. ไม่มแีหล่งการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอ  ขาดแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการอ่านของ
ประชาชน ควรพฒันาและเพิม่จํานวนแหล่งการเรยีนรู้ใหส้ามารถบรกิารได้ครอบคลุมทุก
ชุมชนอย่างทัว่ถงึทนัสมยั และมคีุณภาพจงึจะทําใหก้ารอ่านเป็นทีส่นใจของประชาชนมาก
ขึน้ 
  14. สุขภาพร่างกายไม่แขง็แรง  ผูอ้่านอาจเจบ็ป่วยเป็นโรคต่าง ๆหรอืเป็นโรค
ทางสมอง จงึทาํใหผู้อ้า่นเกดิอาการหดหู ่ซึง่มผีลต่อการอา่นทีช่า้ลง หรอือา่นไมไ่ด ้
  15. มคีวามบกพร้องทางสายตา  สายตาทําให้ผู้อ่านเกิดปญัหา และอุปสรรค
มาก เชน่ สายตาสัน้ สายตายาว สายตาเอยีง หรอืไมม่แีวน่สายตาจะสง่ผลต่อการอา่นมาก 
  16. มอีายุมากขึ้น  ผู้อ่านเมื่ออายุเริม่มากขึ้นมกัจะมปีญัหาด้านการอ่าน เช่น  
สายตาไมด่ ีตวัหนงัสอืเลก็จงึเกดิความรูส้กึหงุดหงดิ ผูส้งูวยัจงึมกัขาดความกระตอืรอืรน้ใฝรู่้
เหมอืนเดมิ 
  17. หนงัสอืมรีาคาแพง  หนงัสอืในปจัจุบนัมกัมรีาคาแพงทาํใหผู้อ้่านไมส่ามารถ
ซือ้หนังสอืตามทีต่นเองสนใจ และตอ้งการได ้และผูอ้่านทีย่งัไม่มรีายไดไ้ม่สามารถจะหาซื้อ
มาอา่นดว้ยตนเองได ้
 

 วิธีการสร้างความสนใจในการอ่านของแต่ละบคุคลทัว่ไป 

 จากสาเหตุที่กล่าวมาของอุปสรรค และปญัหาการอ่านของสงัคมไทยมอียู่ด้วยกนั
หลายปจัจยัอาจเป็นปญัหาที่เกิดขึ้นของ แต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งทุกคนจะทราบ
ขอ้จํากดัของตนเอง จงึต้องหาแนวทางแก้ไข แต่ถ้าเป็นปญัหาโดยส่วนรวมนัน้ หน่วยงาน 
องค์กร ของภาครัฐ และเอกชน ต้องประสานความร่วมมือช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจัง 
นอกจากน้ีแลว้การสง่เสรมิใหส้งัคมไทยเกดิความสนใจรกัการอา่นมากยิง่ขึน้จงึมวีธิกีาร  
ทีส่าํคญัดงัน้ี (แมน้มาส ชวลติ, 2552) 

  1. ต้องเรยีนรู้และฝึกฝนการอ่านให้คล่องแคล่วต้องอ่านให้มากจนเกิดความ
แตกฉานเพราะทกัษะการอา่นไมไ่ดเ้กดิขึน้เอง 
  2. ประสบการณ์ในชวีติจะชว่ยใหอ้า่นหนงัสอืบางเล่มเขา้ใจไดด้สีงัเกตสิง่ต่าง ๆ  

รอบตวั และสนทนากบับุคคลทีม่คีวามรู ้
  3. ไมป่ล่อยจติใจใหซ้มึเซา ทอ้แท ้และเบื่อหน่ายควรหนัมาอ่านหนงัสอืทีท่าํให้
เกดิความเพลดิเพลนิทัง้ทางอารมณ์และปญัญา 
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  4. แสวงหาความรูอ้ย่างสมํ่าเสมอ เพราะความอยากรูอ้ยากเหน็เป็นธรรมชาติ
ของมนุษยอ์ยูแ่ลว้ จงึตอ้งศกึษาหาความรูจ้ากการอา่น สอบถาม สงัเกต เป็นตน้ 
  5. ใช้ความรู้ที่ได้รบัจากการอ่าน นําความรู้ที่ได้รบัไปถ่ายทอดเพื่อต่อยอด
พฒันาการดา้นการอา่น 
   

 แนวทางส่งเสริมสงัคมไทยรกัการอ่าน 

 เมื่อการอ่านเป็นเครื่องมอืสําคญัในการศกึษาหาความรูเ้พิม่พูนประสบการณ์ หรอื
เป็นเครื่องมือแสวงหาความเพลิดเพลินทําให้เป็นคนทนัสมยั มีความรู้ มีปญัญา และมี
คุณธรรมอนัจะนําไปสู่การพฒันาตนเอง ครอบครวั สงัคม และประเทศชาติ ถือได้ว่าเป็น
ความสาํคญัของการอ่าน โดยรฐับาลสมยัของนายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ เป็นนายกรฐัมนตร ีได้
มแีนวทางสง่เสรมิการอ่านทีเ่ด่นชดั โดยกําหนดใหก้ารอ่านเป็นวาระแหง่ชาต ิแลว้กําหนดให้
วนัที ่2 เมษายนของทุกปีเป็นวนัรกัการอา่น กาํหนดใหปี้ 2552 - 2561 เป็นทศวรรษแหง่การ
อ่าน และกําหนดให้มคีณะกรรมการส่งเสรมิการอ่าน นอกจากน้ีแล้วรฐับาลยงัได้กําหนด
ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิการอ่าน ไว ้3 ประการ คอื (สํานักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั, 2553) 

 1. พฒันาคนไทยให้มีความสามารถในด้านการอ่าน   รณรงค์การอ่านเขยีน
ภาษาไทย  ปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย และสรา้งภาคเีครอืขา่ย
เพือ่พฒันาในดา้นการอา่น 
 2. พฒันาคนไทยให้มีนิสยัรกัการอ่าน  โดยสร้างทศันคติให้เห็นคุณค่า และ
ประโยชน์ของการอา่นหนงัสอื และสือ่ทุกรปูแบบ กําหนดมาตรการจงูใจใหภ้าคเีครอืขา่ยรว่ม
สง่เสรมิการอา่นในสงัคมไทย 
 3. สร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมในการส่งเสริมการอ่าน  โดยแสวงหาภาคี
เครอืขา่ยรวมถงึพฒันา และเพิม่จาํนวนแหล่งการเรยีนรูใ้หส้ามารถครอบคลุมทุกชุมชนอยา่ง
ทัว่ถงึมคีุณภาพเพือ่ใหก้ารอา่นเป็นทีน่่าสนใจมากขึน้ 
 

 จากแนวทางการสง่เสรมิการอ่านของรฐับาลนัน้มุง่พฒันาใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมการ
อ่านเพราะการอ่านเป็นเครื่องมอืสําคญัของการเรยีนรูก้ารมสีติปญัญา และพฒันาการที่ด ี
และเป็นบ่อเกิดของการเรยีนรู้ตลอดชีวติแต่การเปลี่ยนแปลงให้สงัคมไทยรกัการอ่านขึ้น
อย่างรวดเรว็นัน้คงไม่ใช่เรื่องง่าย (ชยัยศ  อิม่สุวรรณ์, 2553) เพราะการอ่านเป็นเรื่องของ
ทกัษะ ความสามารถ และทศันคติต้องสร้างแรงจูงใจใหทุ้กคนอยากอ่านหนังสอื โดยการ
ปลกูฝงัทศันคตทิีด่ใีนการอา่น เมือ่ไดอ้่านแลว้เกดิความสนุกไมว่่าจะอ่านผา่นสื่อประเภทใดก็
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ตาม และควรแกไ้ขการอ่านทีม่จุีดมุ่งหมายเพื่อการท่องจํา หรอืการอ่านทีเ่กดิจากการบงัคบั
แต่ควรอา่นเพือ่นําความรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิ 
 ถงึแมป้ระเทศไทยจะใหก้ารอ่านเป็นวาระแห่งชาตแิลว้กต็าม หากทุกภาคส่วนไม่ให้
ความร่วมมอื หรอืไม่เอาใจใส่ขาดการกระตุ้นอย่างต่อเน่ืองการอ่านกจ็ะเป็นกจิกรรมความ
สนใจของแต่ละบุคคลต่อไปแต่จะใหก้ารดําเนินงานสาํเรจ็ได ้หน่วยงาน องคก์ร ภาครฐั และ
เอกชนต้องให้ความสําคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ประชาชน นักเรียน 
นักศกึษา เหน็คุณค่าของการอ่าน และทุกคนตอ้งช่วยกนัทําใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมการอ่าน
ขึน้มา 
 

 องคก์รท่ีร่วมส่งเสริมนิสยัการอ่าน 

 การสง่เสรมิใหค้นในสงัคมไทยมนิีสยัรกัการอา่นเป็นสิง่ทีทุ่กหน่วยงาน องคก์ร ไดห้า
แนวทาง และดําเนินการมาโดยตลอด คนไทยกย็งัใหค้วามสนใจกบัการอ่านน้อย หรอืยงัไม่
เหน็คุณคา่ของการอา่น  แมว้า่ปจัจุบนัภาวการณ์แขง่ขนักนัดว้ยความรูใ้หม ่ความคดิใหมท่ีม่ ี
พืน้ฐานมาจากการอ่าน และการเรยีนรูอ้นัจะนําไปสู่การเพิม่คุณค่าการสรา้งรายได ้และการ
สรา้งนวตักรรมกต็าม (น้ําทพิย ์ วภิาวนิ, 2552) สถติกิารอ่านของคนไทยกย็งัไมอ่ยูใ่นเกณฑ์
ทีด่นีกั การสรา้งนิสยัรกัการอ่านใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป นักเรยีน นักศกึษานัน้ทุกภาคส่วนใน
สงัคมจงึตอ้งร่วมกนันบัตัง้แต่องคก์รทีใ่หญ่ทีสุ่ด คอื รฐับาล จนกระทัง่สถาบนัทีเ่ลก็ทีสุ่ด คอื 
ครอบครวั  ดงันัน้การจะทําใหค้นไทยมนิีสยัรกัการอ่านต้องยดึหลกัการมสี่วนร่วม และต้อง
ดําเนินการเชงิรุกทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง จงึต้องมหีน่วยงาน องคก์ร ทีร่่วมส่งเสรมิ
นิสยัรกัการอา่น  ดงัน้ี 
  1. สถาบนัครอบครวั  การสรา้งนิสยัรกัการอ่านตอ้งเริม่ตัง้แต่ปฐมวยัโดยตอ้ง
ฝึกตัง้แต่เดก็โดยผูใ้กลช้ดิ เชน่ พอ่ แม ่และผูป้กครองเป็นตวัอยา่งในการแสวงหาความรูห้รอื
ความบนัเทงิจากการอ่าน แล้วมกีารชี้แนะที่เหมาะสม ซึ่งกจิกรรมส่งเสรมินิสยัรกัการอ่าน
สาํหรบัเดก็ มทันา นาคะบุตร  (2542) กล่าวว่าตอ้งเริม่จากการเลอืกหาหนงัสอืทีม่เีน้ือเรื่องด ี
มคีุณธรรม มาใหเ้ดก็ไดส้มัผสัใกลช้ดิ พ่อแม่ และผูป้กครอง ตอ้งมคีวามพรอ้ม หรอืเตม็ใจที่
จะถ่ายทอดใหลู้กฟงั และควรเอาใจใส่ต่อการอ่านของเดก็ จะเหน็ไดว้่าการปลูกฝงัใหเ้ดก็มี
นิสยัรกัการอ่านนัน้ หากพ่อแม่ และผูป้กครองมนิีสยัรกัการอ่านจะเป็นแรงบนัดาลใจ และ
แบบอย่างใหก้บัเดก็เกดินิสยัรกัการอ่านตามมาดว้ย หากพ่อแม่ และผูป้กครองไม่สนใจอ่าน
หนังสอืแลว้คงเป็นเรื่องยากทีจ่ะทําใหลู้กเชื่อว่าการอ่านเป็นเรื่องทีค่วรกระทํา  การส่งเสรมิ
ใหเ้ดก็มนิีสยัรกัการอ่านนัน้จาํเป็นตอ้งหามาตรการ และกลยุทธท์ีจ่ะส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิความ
ต้องการอ่านดว้ยตนเอง มใิช่เพราะถูกบงัคบัใหอ้่านโดยขาดความพรอ้ม หรอือ่านเพื่อสอบ
เทา่นัน้ ควรใหเ้ดก็มคีวามสุข หรอืสนุกสนานกบัการไดอ้่าน และตอ้งอ่านในสิง่ทีช่อบ  ดงันัน้
การอ่านจงึเป็นเรื่องจําเป็นทีต่้องใหเ้กดิขึน้จากจติวญิญาณทีไ่ดร้บัจากการปลูกฝงัมาตัง้แต่
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เดก็ ครอบครวัจงึเป็นสถาบนัทีส่าํคญัอนัดบัแรกทีจ่ะทาํใหเ้ดก็เตบิโตขึน้พรอ้มกบันิสยัรกัการ
อา่น  
  2. สถาบนัการศึกษา สถานศกึษามหีน้าที่รบัผดิชอบในการเรยีนการสอนที่
ตอ้งพฒันาทกัษะดา้นความรูว้ชิาการต่าง ๆ ใหเ้กดิแก่ผูศ้กึษา  ในสถาบนัการศกึษาทุกระดบั 
ทัง้โรงเรียน วิทยาลยั และมหาวิทยาลยั ต้องกระตุ้นให้ผู้ศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะ
พฒันาเรือ่งของการอา่นเพือ่ใหเ้ขา้ถงึเน้ือหาสาระความรูต่้าง ๆ ต่อการนําไปพฒันาศกัยภาพ
ของแต่ละบุคคลได ้ การสง่เสรมินิสยัรกัการอ่านของผูศ้กึษาตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากผูท้ีม่ ี
สว่นเกีย่วขอ้งตัง้แต่ผูบ้รหิาร คร ูอาจารย ์บรรณารกัษ์ ตอ้งรว่มกนัจดักจิกรรมเพื่อสรา้งนิสยั
รกัการอ่านที่ชดัเจน และต่อเน่ืองสนับสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ใหแ้ก่สถานศกึษาใน
การจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น  
  3. ห้องสมุด  หอ้งสมุดถอืเป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีม่สี่วนในการสรา้งสงัคมแห่ง
การอ่าน  เพราะหอ้งสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศทีม่คีวามสาํคญัต่อการเรยีนการสอนมากเป็น
แหล่งที่มีทรพัยากรสารสนเทศทนัสมยั มีบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา มีการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการเรยีนรู ้ มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร  สามารถเป็นแหล่งการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชวีติ  ซึ่งแมน้มาส  ชวลติ (2552) ยงัไดเ้สนอแนวความคดิว่า ผูบ้รหิารต้อง
สนับสนุนในด้านงบประมาณ สถานที่ บุคลากร และจดัให้มีทรพัยากรสารสนเทศอย่าง
ครบถ้วน หลากหลายทนัสมยั  สิง่เหล่าน้ีเป็นเครื่องจูงใจใหอ้ยากใชห้อ้งสมุดและอยากอ่าน
หนังสอื  นอกจากน้ีห้องสมุดต้องเข้าถึงชุมชน มกีารจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยต้องคํานึงถึง
ความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่ง
บรรณารกัษ์ตอ้งคอยชกัจูงใหป้ระชาชนอ่าน หรอืใหค้ําแนะนําการอ่านถอืเป็นการกระตุน้ให้
ประชาชนได้เห็นความสําคญัของการอ่าน และการเรยีนรู้  ในส่วนของรฐับาลมนีโยบาย
พฒันา และเพิม่แหล่งการอ่านทีม่คีุณภาพอย่างทัว่ถงึ ทนัสมยัเพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนัก 
และเกดิความสนใจการอา่นมากยิง่ขึน้ 
  4. หน่วยงานของรฐัและเอกชน  ตอ้งรณรงคใ์หห้น่วยงาน องคก์ร ทัง้ภาครฐั
และเอกชนมสี่วนร่วมในการพฒันาการอ่านอย่างจรงิจงั เพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคมความรู ้
สร้างนิสยัรกัการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นกับคนในสงัคมไทย โดยการ
สนับสนุน และส่งเสรมินโยบายของรฐับาลที่มุ่งพฒันาการอ่านของคนไทย นอกจากน้ีแล้ว
ผูป้ระกอบการธุรกจิหนังสอื ควรร่วมมอืกนักําหนดราคาหนังสอืใหถู้กลง เพื่อใหค้นไทยทุก
ระดบัสามารถซื้อหาหนังสอืไปอ่านไดอ้ย่างทัว่ถงึ  อาจกล่าวไดว้่าหากทุกภาคส่วนในสงัคม
ดําเนินการส่งเสริมการอ่านตามบทบาทหน้าที่อย่างจริงจัง ในอนาคตสงัคมไทยต้องมี
พลเมอืงจาํนวนมากทีม่คีวามรูพ้รอ้มทีจ่ะพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหน้าต่อไป 
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ความสมัพนัธข์องการรูส้ารสนเทศ การเรียนรูต้ลอดชีวิต การอ่านในสงัคม
แห่งการเรียนรู ้
 

 แนวทางการพฒันาของประเทศไทยมุง่พฒันาคุณภาพคน และสงัคมไทยสูส่งัคมแหง่
ภูมปิญัญา และการเรยีนรูท้ําใหห้น่วยงาน องคก์ร เตรยีมการเสรมิศกัยภาพของบุคคลทัง้ใน
ดา้นทกัษะความรู ้ทศันคต ิค่านิยม ความคดิ ทีส่ามารถนํามาประยุกตใ์ชใ้นการดํารงชวีติให้
อยู่ในสงัคมอย่างมคีวามสุขได้  คนในสงัคมปจัจุบนัจงึต้องเรยีนรูต้ลอดเวลาเพื่อใหเ้ท่าทนั
ขอ้มลูขา่วสารทีห่ลากหลาย และมปีรมิาณมากอยา่งท่วมทน้ และปรากฏอยูก่บัสื่อสารสนเทศ
หลายประเภท ทัง้สื่อสิง่พมิพ์  สื่ออเิล็กทรอนิกส์  การเขา้ถึงจงึมทีัง้ความง่าย และยุ่งยาก
ซบัซอ้น  แต่บุคคลในสงัคมจาํเป็นตอ้งปรบัตวัเขา้กบัสภาพการณ์ดงักล่าว จะดว้ยเหตุผลใดก็
ตามคนในสงัคมปจัจุบนัจําเป็นต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งที่จะทําให้การเรียนรู้ประสบ
ผลสาํเรจ็ และเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรูไ้ดน้ัน้จะมปีจัจยัความสมัพนัธก์นัดงัน้ี 
 1. การรู้สารสนเทศ  ( Information literacy) บุคคลต้องตระหนักถึงการรู้
สารสนเทศ เพราะการรูส้ารสนเทศเป็นเครือ่งมอืของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่อาชญัญา 
รตันอุบล (2549)  กล่าวว่าทกัษะการรู้สารสนเทศจะเป็นทกัษะสําคญัเพื่อความสําเรจ็ใน
อนาคตต้องมุ่งส่งเสรมิ และพฒันา เน่ืองจากทกัษะการรูส้ารสนเทศเป็นสิง่จําเป็นทีผู่เ้รยีนรู้
ต้องใช้เพื่อแสวงหาสารสนเทศ และสรา้งองค์ความรูข้องตนภายใต้ความเขา้ใจของตนเอง
ทกัษะการรูส้ารสนเทศจงึเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ ต่อไป 
 2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Lifelong learning)เมือ่บุคคลมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ
แลว้จะส่งผลใหก้ระบวนการเรยีนรูข้องบุคคลมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ผูเ้รยีนจะสามารถรู้
ความต้องการของตนเอง รูจ้กัวธิกีารเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศ รูจ้กัการแสวงหาสารสนเทศ มี
การพจิารณาเลอืกสรรสารสนเทศไปใชอ้ยา่งมวีจิารณญาณ ดงัที ่พสิมยั  ศรอีาํไพ และอนนัต ์ 
ศรอีําไพ (2549) กล่าวว่า ปจัจยัสําคญัสู่ความสําเรจ็ที่จะทําใหบุ้คคลเรยีนรู้ตลอดชวีตินัน้ 
ต้องมีความสามารถในการค้นหาความรู้ และต้องนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทัง้ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสงัคม จงึจะนําสงัคมใหก้ลายเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
 3. การอ่าน (Reading) การเรยีนรูต้ลอดชวีติเกดิขึน้ไดจ้ากหลายวธิ ีเช่น การฟงั 
พดู อา่น และเขยีน แต่ทกัษะทีจ่ะเป็นพืน้ฐานสาํคญัไดด้ ีคอื การอา่น เพราะการอ่านจะทาํให้
บุคคลมคีวามรอบรู ้เพิม่พูนสตปิญัญา ช่วยพฒันาอาชพี สุขภาพอนามยั เศรษฐกจิ เป็นต้น 
ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เมื่อบุคคลมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้การอ่านเป็น
องค์ประกอบจะทําใหก้ารเรยีนรูป้ระสบผลสําเรจ็ และเป็นการสร้างนิสยัรกัการอ่านให้กบั
บุคคล เกดิการแสวงหาความรู ้และรกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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 ความสมัพนัธข์องการรูส้ารสนเทศ การเรยีนรูต้ลอดชวีติ และการอ่าน ในสงัคมแห่ง
การเรยีนรู ้ต่างมคีวามสาํคญั และเกือ้กูลกนัจากทีก่ล่าวมานัน้ ถอืเป็นหลกัสาํคญัทีต่อ้งนํามา
พฒันาศกัยภาพของบุคคล ชุมชน และสงัคมเพือ่ใหทุ้กสว่นของสงัคมไทยตัง้แต่บุคคล ชุมชน 
และสงัคมไดม้สี่วนร่วมพฒันา และยกระดบัศกัยภาพของประชาชน และสงัคมไทยกจ็ะเป็น
สงัคมแหง่การเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิได ้
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 3.3  ความสมัพนัธข์องการรูส้ารสนเทศ การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
                                  การอา่นในสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

 

บทสรปุ 

 

 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้เป็นการให้ความสําคัญแก่สงัคมหรือชุมชน โดย
ส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรู้ในชุมชนให้รู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมนิีสยัใฝ่เรยีนรู้
ตลอดชวีติ การสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้สามารถเกิดขึ้นในชุมชนได้ แต่ต้องอาศยัความ
ร่วมมอืของทุกคน และทุกภาคส่วน โดยใช้ศกัยภาพ และทรพัยากรที่มอียู่ในชุมชน เพื่อ
พฒันาบุคคลทีอ่ยู่ในชุมชนใหรู้ท้นัขอ้มลูข่าวสาร สารสนเทศ และความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานการ
ดาํรงชวีติ การมคีวามรูจ้ะทาํใหบุ้คคลรูท้นัโลก และประการสาํคญัองคป์ระกอบทีส่นบัสนุนให้
เกดิเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้คอืการรูส้ารสนเทศของบุคคลต่าง ๆ ในสงัคมหรอืชุมชนนัน้ ๆ 

การเพิม่พนูความรู ้ 
สตปิญัญาใหเ้ฉลยีว 
ฉลาด 

ตระหนกัรูค้วามตอ้งการ 
การเขา้ถงึ การประเมนิและ
การนําไปใชป้ระโยชน์ 

การฝกัใฝเ่รยีนรูอ้ยู่
ตลอดเวลาเพือ่สรา้งสรรค ์

องคค์วามรู ้

 

การเรยีนรู ้
ตลอดชวีติ 

 

การอา่น 

 

การรู ้
สารสนเทศ 
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เพราะการรูส้ารสนเทศเป็นปจัจยัที่นําไปสู่การแสวงหาความรูเ้พื่อใช้ความรูอ้ย่างมคีุณค่า 
และมวีจิารณญาณ  ดงันัน้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทยจะตอ้งปรบัตวัเขา้สู่การ
เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้รู้สารสนเทศไปพร้อม ๆ กันเพื่อก้าวให้ทันกับการ
เปลีย่นแปลง และการแขง่ขนัในระดบัต่าง ๆ ของโลกปจัจุบนั และสามารถพฒันาสงัคม และ
ประเทศใหก้า้วไปขา้งหน้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี  4 

 

การรู้สารสนเทศกบัการเรียนรู้ของชมุชน 

 

 การเรยีนรูเ้ป็นกจิกรรมทีส่ําคญัอย่างหน่ึงของมนุษย ์ซึ่งทุกคนทุกวยัสามารถเรยีนรู้
ไดท้ัง้การศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั เพราะทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ดเ้พื่อนํา
ผลจากการเรยีนรูน้ัน้ไปพฒันาคุณภาพชวีติ และสงัคม แต่การทีจ่ะเป็นผูเ้รยีนทีม่ศีกัยภาพ
ผูเ้รยีนจําเป็นทีจ่ะต้องพฒันาตนเองโดยการใฝ่เรยีน ใฝ่รู ้กระตอืรอืรน้ที่จะหาความรูใ้หม่ๆ 

อยูต่ลอดเวลา เพือ่สามารถแลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์กบับุคคลอื่น ๆ ได ้ การเรยีนรูจ้งึ
เป็นกจิกรรมทีต่้องไดร้บัการสนับสนุนใหเ้กดิขึน้แก่ทุกๆ คนในสงัคมอย่างเท่าเทยีมกนั แต่
ปจัจยัเกือ้หนุนใหบุ้คคลเขา้ถงึการเรยีนรูไ้ดส้ะดวก และนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชจ้รงินัน้บุคคลตอ้ง
มกีารรูส้ารสนเทศ เพราะเป็นสิง่จําเป็นสําหรบัการเรยีนรูข้องบุคคลทุกระดบั ยิง่ในโลกยุค
ใหมยุ่คเศรษฐกจิฐานความรู ้หรอืยุคการพฒันาเศรษฐกจิทีใ่ชค้วามรูเ้ป็นฐาน (Knowledge - 

based economy) จาํเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศทุกรปูแบบอยา่งมปีระสทิธภิาพรูจ้กัการวเิคราะห ์
ประเมนิสารสนเทศทีม่คีุณค่าสงูสุดแก่ตนเอง เมื่อตอ้งการตดัสนิใจจงึจะนํามาซึ่งความรูแ้ละ
ปญัญาทีจ่ะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง จนทําใหบุ้คคลสามารถพฒันาตนเองจากการเรยีนรูไ้ด้
อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 

ความสาํคญัของการเรียนรู ้
 

 การเรยีนรูเ้ป็นกจิกรรมทีส่าํคญัอยา่งหน่ึงของชวีติ และเป็นเครือ่งแสดงวา่บุคคลนัน้มี
ความเจรญิเตบิโต การเรยีนรูอ้ยูบ่นพืน้ฐานความเชื่อทีว่่าทุกคนสามารถเรยีนรูไ้ด ้และเรยีนรู้
ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของตน ในโลกยุคใหมน้ี่ผูเ้รยีนตอ้งสรา้งความรูผ้า่นกระบวนการคดิดว้ย
ตนเอง โดยใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการเรยีนรูจ้ากสถานการณ์เรยีนรูต่้างๆ เพราะการเรยีนรูเ้ป็น
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ที่บุคคลได้รบัมา 
ดังนั ้น  การเรียนรู้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยการเรียนรู้ทําให้เกิด
ประสบการณ์ และประสบการณ์ทาํใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชวีติ (น้ําทพิย ์วภิาวนิ, 2547ก) 
จากการบรหิารประเทศของทุกรฐับาล ต่างมุง่พฒันาคุณภาพชวีติ (Quality of life)  

ของประชาชนเพือ่ใหป้ระชาชนมชีวีติทีม่คีวามสขุ ดงันัน้การเรยีนรูใ้นดา้นต่าง ๆ  
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ของบุคคลจึงเป็นรากฐานที่สําคัญในการพฒันาศักยภาพ และขีดความสามารถในการ
ดาํรงชวีติอยา่งมคีวามสขุทา่มกลางความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 ในการพฒันาประเทศสิ่งสําคญั คือ การพฒันาประชาชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 

เพราะคนเป็นทรพัยากรสาํคญัในการพฒันาประเทศ แต่จากการพฒันาทีผ่่านมาแมว้่าทําให้
คุณภาพชวีติของคนไทยเปลี่ยนแปลงในทศิทางทีด่ขี ึน้อย่างต่อเน่ือง แต่กไ็ดส้ะทอ้นใหเ้หน็
ปญัหาในสงัคมไทย ที่ส่วนหน่ึงอาจเกิดจาก “คุณภาพคน” ดงันัน้รฐับาลไทยจงึมแีนวทาง
ส่งเสรมิแนวคดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพื่อใหรู้เ้ท่าทนัโลกาภวิตัน์ สามารถปรบัตวัพรอ้มรบั
การเปลีย่นแปลง สามารถกลัน่กรองเลอืกรบัในสิง่ทีจ่ะสรา้งโอกาสการพฒันา และป้องกนัภยั
คุกคามจากโลกภายนอก (สาํนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, 
2551)  

 ประเทศไทยจงึไดม้กีารกําหนดหลกัการจดัการศกึษาที่หลากหลายทัง้การศกึษาใน
ระบบ นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542 เพื่อใหป้ระชาชนทุกคนไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ ซึ่ง สุมาล ี สงัขศ์ร ี(2544) ไดอ้ธบิายว่า
การเรยีนรูต้ลอดชวีติทาํใหไ้ดพ้ฒันาบุคคลในทุกช่วงอายุ ไดม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเพยีงพอสาํหรบั
การดํารงชวีติ การประกอบอาชพีใหม้คีวามรู ้และทกัษะในการคดิ วเิคราะหก์ารปรบัตวัเขา้
กบัสถานการณ์ และแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม มคีวามสามารถในการแสวงหา และเพิม่พนู
ความรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และนํามา
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2539ก) ยงัชีใ้หเ้หน็ว่า
การเรยีนรูต้ลอดชวีติจะทาํใหบุ้คคลประสบความสาํเรจ็ในชวีติเกดิผลด ีคอื การเรยีนรูช้่วยให้
บุคคลพฒันาตนเองตลอดเวลา ผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติจะเป็นคนทีพ่ฒันาตนเองเสมอ กลายเป็น
คนทีด่กีว่า เมื่ออดตี และอนาคตดกีว่าปจัจุบนั และการเรยีนรูช้่วยใหบุ้คคลปลอดภยั และมี
สตปิญัญา คอื การประยุกต์ใชค้วามรูท้ีม่อียู่ในสถานการณ์ทีถู่กตอ้งสามารถป้องกนัปญัหาที่
อาจเกดิขึน้ได ้  
 การเรยีนรูม้บีทบาทสาํคญัต่อประชาชนเพื่อใชพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง ครอบครวั 
และชุมชน  และใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก การเรยีนรูจ้งึมคีวามสําคญั ดงัน้ี 
(เดชา  หวงัม,ี 2550) 

 

 1. ความเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจและอาชีพการงาน 

  ในประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศตอ้งการคนทีม่คีวามรูม้ทีกัษะเฉพาะดา้น
มากขึ้น เพื่อให้ทนักบันวตักรรมใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ีมกีารแข่งขนัใน
ตลาดแรงงานสูงขึ้น สตรตี้องเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิม่ขึ้นเพื่อแบ่งเบาฐานะเศรษฐกิจของ
ครอบครวั จงึต้องมคีวามรูพ้ื้นฐานต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
พฒันาใหม้คีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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 2. ความเปล่ียนแปลงด้านความเป็นอยู่และการดาํเนินชีวิต 

  ความสมัพนัธ์ของบุคคล ครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์กนัน้อยลง และทุกคนต้อง
เผชญิสภาพต่าง ๆ  ด้วยตนเองทําให้เกิดการชงิดชีงิเด่นกนั การให้ความช่วยเหลือ การ
พึง่พาอาศยั ความร่วมมอืต่าง ๆ ค่อนขา้งน้อยลง บุคคลจงึมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ตลอด
ชวีติเพือ่ใหม้องเหน็ และรูจ้กัความสาํคญัของสิง่ต่าง ๆ ทีส่ง่ผลต่อการดาํรงชวีติ 
 3. ความเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมและวฒันธรรม 

  เมื่อสงัคมมคีวามซบัซ้อนมากขึ้น มคีวามแตกต่างกนัในสงัคมประเพณี หรือ
อารยธรรมต่าง ๆ ถูกครอบงาํอยา่งรวดเรว็จากวฒันธรรมสมยัใหม ่ ดงันัน้บุคคลจงึตอ้งมกีาร
เรยีนรูเ้พื่อรูจ้กัโลกกวา้ง และรูจ้กัผสมผสานสิง่ที่มอียู่กบัสิง่ใหม่ใหก้ลมกลนืกนัเป็นอย่างด ี
และรู้จ ักเลือกสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมมีการปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น
ตลอดเวลา 
 4. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี 

  วิทยาการ และเทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มกีารผลิตเครื่องมือ  
เครื่องจกัร เทคโนโลยต่ีาง ๆ ที่ทนัสมยั มกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ความรูต่้าง ๆ อย่าง
รวดเรว็ และมกีารพฒันาคดิคน้ผลการวจิยัองคค์วามรูใ้หม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา บุคคลจงึตอ้งมี
การปรบัตวัให้เท่าทนักบัการเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดในสงัคม จงึต้องมกีารเรยีนรู้เพื่อให้
สามารถเขา้ถงึความรูท้ีต่้องการ และนํามาใชไ้ดอ้ย่างทนัท่วงทเีพื่อลดปญัหาผลกระทบของ
ความกา้วหน้าทางวทิยาการ และเทคโนโลยต่ีอการดาํรงชวีติ และการประกอบอาชพีใหน้้อย
ทีส่ดุ 
 5. ความเปล่ียนแปลงด้านการเมือง และการปกครอง 
  ประชาชนมีสทิธิเสรีภาพเท่าเทียมกนั คนในสงัคมจึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
แลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร และความรูร้ะหว่างกนั ใหทุ้กคนมสี่วนร่วมแสดงความคดิเหน็ มี
ส่วนในการปกครองประเทศเพื่อใหส้งัคมเสรปีระชาธปิไตย จงึตอ้งเน้นใหป้ระชาชนเกดิการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่ใหทุ้กคนสามารถดาํรงชวีติ และใชเ้สรภีาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 อดุลย ์ วริยิเวชกุล  (2548)  ไดก้ล่าวถงึปจัจยัสาํคญัทีม่ผีลต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติมี
ดงัน้ี 
 1. อิทธิพลของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยกี้าวหน้าอย่างรวดเรว็ มกีารค้นพบสิง่ใหม่ ๆ มากขึ้น มเีครื่องมอืเครื่องใช ้
หรอือุปกรณ์ที่ทนัสมยั ทําใหผู้เ้รยีนจําเป็นต้องเรยีนรูใ้หม่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทนัสมยั ทนั
เหตุการณ์ มคีวามกา้วหน้าเพื่อทีจ่ะปรบัเปลีย่นวถิชีวีติ การดํารงชวีติ การประกอบอาชพีได้
ดยีิง่ขึน้ 
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 2. ประชากรโลกท่ีเปล่ียนไป ในยคุปจัจุบนัมกีารยา้ยถิน่การเดนิทางไปจากชุมชน
ของตน การย้ายถิ่น การไปประกอบอาชีพนอกชุมชน ประชากรจากทุกแห่งในโลกย่อม
ตอ้งการมอีาชพีทีพ่งึพอใจ และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ตนเองเพื่อการดาํรงชพี และมคีุณภาพชวีติ
ทีด่ ีปจัจยัดงักล่าวจงึมผีลใหบุ้คคลตอ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิอยูเ่สมอ 
 3. อิทธิพลของโทรทัศน์และส่ืออ่ืน ๆ  เป็นปจัจยัที่ทําให้ลดช่องว่างระหว่าง
บุคคล และประชากรทีอ่าศยัในทอ้งถิน่ต่าง ๆ ทาํใหบุ้คคลมคีวามทนัสมยั และทนัเหตุการณ์ 

ถอืเป็นการกระตุน้ใหบุ้คคลตอ้งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 4. ความจาํเป็นจากสภาวะแวดล้อม   เมื่อบุคคลมาอาศยัอยู่ร่วมกนัในชุมชน
เดยีวกนัการไปมาหาสู่ การมปีฏสิมัพนัธ ์การทํากจิกรรมร่วมกนัยอ่มทําใหบุ้คคล ครอบครวั  
และประชาชนเหล่าน้ีเกดิการเรยีนรู ้และสงัเกตความเป็นอยู่วถิชีวีติคุณภาพชวีติของสงัคม
และชุมชนของตนเองของประเทศ และในโลก สิง่เหล่าน้ีจงึเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลไดเ้รยีนรู ้
 Hasan (1996) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญั และความจาํเป็นของการเรยีนรูต้ลอดชวีติใน
ระดับประเทศ และระดับโลกว่าการมีข้อมูลข่าวสาร และความรู้ เป็นการแสดงถึง
ความก้าวหน้าของสงัคม และเศรษฐกจิซึ่งการเปิดตลาดของประเทศต่างๆ สู่เวทโีลกทําให้
ต้องมกีารปฏวิตัิด้านขอ้มูลข่าวสาร และนําไปสู่การสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ดงันัน้จงึได้
สรปุความสาํคญัของการเรยีนรูต้ลอดชวีติไวด้งัน้ี 
 1. ความจาํเป็นในการให้ความสาํคญักบัความรู้ในระดบัประเทศและระดบั
สากล  ดงัจะเหน็ไดจ้ากประเทศอุตสาหกรรมต่าง ๆ เตบิโต และพฒันาขึน้ไดเ้น่ืองจากการมี
ขอ้มูลข่าวสาร ความรู ้และความคดิหากประเทศใดไม่ไดส้่งเสรมิใหม้สีงัคมแห่งการเรยีนรู ้ 
ประชาชนในประเทศนัน้กจ็ะเสยีเปรยีบ และลา้หลงั 
 2. ความจาํเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมให้สงัคมมีศกัยภาพย่ิงขึน้ เป็นทีย่อมรบักนัว่า  
เทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ โดยไมม่แีนวโน้มจะลดลงจงึมคีวามจาํเป็นจะตอ้ง
พฒันาทกัษะ และความรู้เพื่อเผชญิกบัความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น เพื่อให้มนุษย์สามารถ
รบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงไดท้า่มกลางของขอ้มลูขา่วสาร และความรูท้ีม่ปีรมิาณมาก 
 กล่าวสรุปได้ว่า การเรยีนรู้มคีวามสําคญัต่อประชาชนชาวไทยเพื่อเตรยีมรบักบั
กระแสความเปลี่ยนแปลงด้านการเมอืงการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม ค่านิยม ตลอดจน
วฒันธรรมในการดาํรงชวีติ และเพื่อใหท้นัต่อความเป็นสากลของโลก (Internationalization) 

ความจําเป็นทีห่ลาย ๆ ประเทศรวมทัง้ประเทศไทย จงึไดม้แีนวคดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติขึน้
โดยใหก้ระทรวงศกึษาธกิารเป็นผูก้ําหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันากระบวนการเรยีนรู ้โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสําคญั มสี่วนผลกัดนั และลงมอืปฏบิตัิ แต่ทัง้น้ีการดําเนินการจะไม่
สามารถประสบผลสําเรจ็ไดเ้ลย หากทุกส่วนภาคส่วนไม่ใหค้วามสําคญั ไม่ใหค้วามร่วมมอื 
ไมเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการกระตุน้ใหป้ระชาชนเหน็คุณค่าของการเรยีนรู ้ เพราะน้ีคอืปจัจยัที่
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จะชี้ถงึขดีความสามารถของประเทศเราในอนาคตได ้หากส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติให้
เขม้แขง็จกัเหมอืนการเปิดประตูสู่โอกาสใหป้ระชาชนไดร้บัความรู ้และวทิยาการใหม่ เป็น
การเตรยีมพรอ้มรบักบัปญัหาต่าง ๆ ที่มาพรอ้มกบัความเจรญิ และการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกดิขึน้ในอนาคต 
 

ลกัษณะการเรียนรู ้
 

 ถ้าจะให้สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้สิง่สําคญัอีกประการหน่ึงคือ คนไทย
จะต้องมีคุณลักษณะรกัการเรียนรู้ รกัการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองซึ่งระบบ
การศกึษาไทยมสี่วนช่วยพฒันาผูเ้รยีนทุกคนใหม้คีวามสามารถเรยีนรู ้และพฒันาตนเองได้
ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เรื่องระบบการศึกษา มาตรา 15 ได้
กําหนดไวม้ ี 3  รปูแบบ คอื 1) การศกึษาในระบบ (Formal education) 2) การศกึษานอก
ระบบ (Informal education) 3) การศกึษาตามอธัยาศยั (Informal education) การศกึษาที่
ประชาชนทุกคนไดเ้รยีนรูจ้ากการใชเ้กณฑภ์าคบงัคบั หากแต่บุคคลบางกลุ่มอาจเกดิประสบ
ปญัหาจากปจัจยัหลายอย่าง ได้แก่ เศรษฐกจิสงัคม ค่านิยม สภาพพื้นที่ สิง่อํานวยความ
สะดวก เป็นตน้  ปจัจยัเหล่าน้ีทําใหบุ้คคลไม่สามารถเรยีนรูต้ามเกณฑภ์าคบงัคบัของระบบ
การศึกษาได้ แต่ปจัจุบนัระบบการศึกษาที่สนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสเรยีนรู้ และ
พฒันาตนเองได้ ถึงแม้ประชาชนในชุมชนจะพ้นจากวยัการศึกษาภาคบงัคบัไปแล้ว คือ
การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั โดยกระทรวงศกึษาธกิารไดก้ําหนดใหม้ี
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 เพื่อให้
ประชาชนมคีวามเสมอภาคในการเขา้ถึง และได้รบัการศกึษาอย่างกว้างขวางทัว่ถึง เป็น
ธรรม และมคีุณภาพเหมาะสมกบัสภาพชวีติของประชาชน และเพื่อใหป้ระชาชนเลอืกที่จะ
เรยีนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติตามความสนใจ ความต้องการโอกาส ความพรอ้ม และ
ศกัยภาพในการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคล (สาํนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั, 2551)  หากเปรยีบเทยีบการศกึษา 3 รปูแบบ ต่อจาํนวนเวลาของแต่ละบุคคล 
(อรพนิท์  วบิูลย์พนัธุ์, 2543) ได้นํามาจําลองไว้ในรูปวงกลม คอื วงกลมใหญ่ เป็นจํานวน
เวลาทัง้หมดของเวลาในชวีติ และมวีงกลมเลก็สองวงอยู่ในวงกลมใหญ่เป็นจํานวนเวลาของ
การที่ไดร้บัการศกึษาในระบบ และนอกระบบของแต่ละบุคคล โดยทัง้สองวงน้ีมขีนาดใหญ่
เล็กไม่เท่ากนัขึ้นอยู่กบัโอกาส และความตัง้ใจ ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกวงกลมเล็กที่อยู่ภายใน
วงกลมใหญ่เป็นจาํนวนเวลาของการทีไ่ดร้บัการศกึษาตามอธัยาศยัทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนั 
ดงัภาพที ่ 4.1 
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ภาพที ่ 4.1  จาํนวนเวลาทีไ่ดร้บัการศกึษาตลอดชวีติ 
           ทีม่า (อรพนิท ์ วบิลูยพ์นัธุ,์ 2543)  

  

 จะเหน็ไดว้า่การศกึษาทัง้ 3 รปูแบบ มคีวามสาํคญัเหมอืนกนั แต่ปจัจยัของการเรยีน
มคีวามแตกต่างกนั แต่หากพจิารณาแล้วนัน้การศกึษาตามอธัยาศยัจะเป็นโอกาสสําหรบั
ประชาชนในชุมชนที่ใช้เป็นทางเลือกค่อนข้างมาก เน่ืองจากการเรียนรู้เป็นสิ่งจําเป็น
โดยเฉพาะในวยัผูใ้หญ่ถอืเป็นช่วงวยัทํางานทีต่อ้งมคีวามพรอ้ม และโอกาสพฒันาตนเองให้
สมบูรณ์มกีารเรยีนรู ้และตอ้งใฝแ่สวงหาความรูอ้ยูเ่สมอ เพราะการเรยีนในระบบไม่เพยีงพอ 
และในโลกวชิาการมกัมสีิง่ใหม่ ๆ ที่ทนัสมยัเกดิขึน้ตลอดเวลา ประชาชนจงึจําเป็นจะต้อง
ไดร้บั และบูรณาการความรูใ้หม่ ๆ อยู่เสมอ และการศกึษาตามอธัยาศยัถอืเป็นการส่งเสรมิ
ใหป้ระชาชนในชุมชนเกดิกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สามารถใชป้ระโยชน์จากกจิกรรมใน
ชวีติประจําวนัเพื่อพฒันาความรู ้ความคดิของตนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยถอืว่าประชาชนทุก
คนมคีวามสามารถเรยีนรู ้และพฒันาตนเองได ้ซึ่งเจอืจนัทร ์จงสถติอยู่ (2547) ไดก้ล่าวว่า
การทีจ่ะทาํใหบุ้คคลมคีวามสามารถในการเรยีนรูไ้ดน้ัน้ตอ้งกระทาํดงัน้ี  1) เป็นผูเ้รยีนทีรู่จ้กั
ไตรต่รอง และวพิากษ์วจิารณ์ตนเอง 2) รูจ้กัใชเ้ครื่องมอืต่างๆ ทีจ่ะช่วยใหส้ามารถเรยีนรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น และ 3) ทําตัวให้พร้อมที่จะเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได ้ ส่วน พสิมยั ศรอีําไพ และ
อนนัต ์ศรอีาํไพ (2549) ไดก้ล่าววา่ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสามารถดงัต่อไปน้ี 
  1. มคีวามสามารถในการคน้หาความรู ้
  2. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การสือ่สาร 

 

จาํนวนเวลาในชวีติทีไ่ดร้บั
การศกึษาในระบบโรงเรยีน 
(Formal Education) 

จาํนวนเวลาในชวีติทีไ่ดร้บั
การศกึษาตามอธัยาศยั 
(Informal Education) 

จาํนวนเวลาในชวีติทีไ่ดร้บั
การศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
(Non-Formal Education) 

 

จาํนวนเวลาทัง้หมดในชีวิต 

การศกึษาตลอดชวีติ 
(Lifelong Education) 
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  3. มคีวามสามารถดา้นทกัษะในการอา่น 
  4. มคีวามสามารถในการคดิ วเิคราะห ์และการเขยีน 
  5. มคีวามสขุในการเรยีนรู ้ และตอ้งสามารถนําความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ทัง้
ต่อตนเอง ชุมชน และสงัคม 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้เพือ่ใหม้องเหน็ภาพรวมของคนกบัการเรยีนรู ้จงึนําเสนอ 
ดงัภาพที ่ 4.2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

               ภาพที ่ 4.2 คนกบัการเรยีนรู ้
ทีม่า  (ดดัแปลงมาจาก พสิมยั  ศรอีาํไพ และอนนัต ์ศรอีาํไพ, 2541) 

 

วิธีการเรียนรู ้
 

 การเรยีนรูเ้ป็นการรบัขอ้มูลข่าวสาร ความรู ้จนก่อเกดิเป็นปญัญา หรอืใหส้ามารถ
สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ในยุคปจัจุบนัการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ทุกรปูแบบ  และเกดิขึน้กบัทุก
คนในทุกแหง่ ซึง่ขอ้มลูขา่วสาร ความรู ้สามารถแสวงหาจากสือ่ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมากมาย เช่น 
เอกสาร ตํารา อนิเทอรเ์น็ต โทรทศัน์ วทิย ุปราชญช์าวบา้น และแหล่งความรูต่้างๆ เป็นตน้ 
การเรยีนรูจ้งึเกดิจากความสนใจใฝ่รู ้ใฝ่ศกึษา คน้ควา้ ในเรื่องที่ตนสนใจเพื่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจอย่างชดัเจน และลกึซึง้ ดงันัน้วธิกีารเรยีนรูม้อียูด่ว้ยกนัหลายวธิจีงึนําเสนอวธิทีีส่าํคญั 

2 วธิ ี คอื 
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 1. วิธีการเรียนรู้ข ัน้พืน้ฐาน 

  บุคคลสามารถเรยีนรูไ้ดห้ลายลกัษณะสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กเวลาทุกสถานที ่และ
เรียนรู้จากสิ่งต่างๆ ที่มีคุณค่าอันจะนํามาซึ่งประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคม ตลอดจน
มนุษยชาตใินโลกได ้เพื่อนํามาพฒันาตนใหม้คีวามรู ้ความคดิ เป็นคนทีม่คีุณภาพของสงัคม  
ดงันัน้วธิีการเรยีนรู้ข ัน้พื้นฐานของบุคคลมดี้วยกนั 6 วธิี คอื (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์ 
2539ข) 
  1.1 การอ่าน   การอ่านหนังสอืจะทําใหรู้เ้ท่าทนัสถานการณ์ต่างๆ ถอืว่ามี
คุณค่า ช่วยเพิม่พูนความรูใ้นสาขาวชิาต่าง ๆ ส่งเสรมิความกา้วหน้าแก่ผูอ้่านสู่ความสาํเรจ็
ในชีวิต ประโยชน์ของการอ่านมีมากมายมหาศาล เกิดความรอบรู้ในทุกด้าน ทําให้มี
วสิยัทศัน์กวา้งไกล รูจ้กัวางแผน การดาํเนินชวีติได ้และเมื่อตอ้งการประสบผลสาํเรจ็ในชวีติ
จะตอ้งสรา้งนิสยัรกัการอา่นใหเ้กดิขึน้ 
  1.2 การฟัง   การฟงัเป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีพ่รอ้มรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น
โดยตระหนกัถงึขอ้จาํกดัในความรู ้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ของตนเองการรบัฟงัความ
คดิเหน็ หรอืทศันคตขิองผูอ้ื่นจะชว่ยใหต้นมองเหน็มมุมอง หรอืแงค่ดิแนวทางใหม ่ๆ เพิม่ขึน้
จะชว่ยในการตดัสนิในเรือ่งต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรอบคอบยิง่ขึน้ 
  1.3 การด ู  การดเูป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีช่่วยเพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ได้อย่างดีทําให้ได้มองเหน็ภาพอย่างชดัเจน สามารถสื่อเพื่อความเข้าใจได้อย่าง
รวดเรว็ เชน่ ดรูายการโทรทศัน์ การศกึษาดงูาน ดกูารสาธติ หรอืดนิูทรรศการต่าง ๆ 

  1.4 การถาม   การถามเป็นวิธีการเรยีนรู้ที่ช่วยให้บุคคลหายจากความไม่
เขา้ใจ หรอืมคีวามสงสยัเพื่อช่วยใหบ้รรลุถงึจุดมุ่งหมายไดอ้ย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ การถามควร
ไต่ถาม และปรึกษาผู้รู้ หรือผู้มีประสบการณ์เพื่อให้คําแนะนําที่ถูกต้องโดยผู้ถามต้อง
ตระหนักว่าไม่มใีครทีจ่ะรอบรูทุ้กดา้น ดงันัน้การไม่รูจ้งึไม่ใช่สิง่ทีน่่าอาย หากมปีญัหา หรอื
ขอ้สงสยัตอ้งรูจ้กัการสอบถาม หรอืขอคาํแนะนําจากผูรู้น้ัน้ 
  1.5 การสงัเกต  การสงัเกตเป็นวธิกีารเรยีนรูท้ี่ช่วยใหบุ้คคลสามารถขยาย
ขอบเขตการเรยีนรูข้องตนใหก้ว้างขวางมากยิง่ขึน้ เมื่อบุคคลพบเหน็สิง่ใด บุคคลใด และ
สถานการณ์อยา่งไรกส็ามารถเรยีนรูจ้ากการสงัเกตสิง่ทีม่คีุณคา่ไดเ้สมอ 
  1.6 การรวบรวมข้อมูล   การรวบรวมข้อมูลเ ป็นวิธีการเรียนรู้ที่ ให้
ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆอย่างเป็นระบบ เพราะปจัจุบันเป็นยุค
สงัคมสารสนเทศจะมขีอ้มูลข่าวสาร ความรู ้ในปรมิาณที่มากมาย ดงันัน้เพื่อการเรยีนรูท้ี่มี
ประสทิธภิาพจะตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการคน้หา เพราะ
หากเก็บรวบรวมไม่เป็นระบบ การค้นหาจะเกิดความล่าช้า และถ้าหากไม่มกีารรวบรวม
ขอ้มลูอยา่งดแีลว้ ขอ้มลู ความรูท้ีม่คีุณคา่เหล่านัน้อาจสญูหายหรอืถูกหลงลมืไปได ้
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  นอกจากน้ีพืน้ฐานการศกึษาหาความรูต้ามแนวคดิของ นวลจนัทร ์ รตันากร 
(อา้งถงึในน้ําทพิย ์ วภิาวนิ, 2547ข) ม ี 4 ประการ คอื 
  1. การฟงั  (สุต) การฟงัเป็นการรบัข้อมูลข่าวสาร หรือเป็นวิธีการแสวงหา
ความรูห้ากเมื่อรบัฟงัมาแลว้ตอ้งรูจ้กัคดิ ไตร่ตรองมเีหตุผลคํานึงถงึความน่าเชื่อถอืการเป็น
ผูรู้ ้และผูฟ้งัทีด่ตีอ้งมสีมาธใินการฟงั 
  2. การคดิ (จนิตนะ)  การคดิเป็นกระบวนการทางสตปิญัญาของสมองมนุษย์
การคิดสามารถพจิารณาข้อมูลที่ได้รบัอย่างมเีหตุผล และแปลงเป็นสารสนเทศที่ถูกต้อง
เหมาะสม เชน่ การคาํนวณเปรยีบเทยีบ  การวเิคราะหเ์จาะลกึเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ และคดิ
สรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่
  3. การถาม  (ปุจฉา)  การถามเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อช่วยใหเ้กดิความ
เขา้ใจชดัเจนขึน้ จากขอ้สงสยัหรอืปญัหาต่าง ๆ เพื่อใหข้อ้มูล ความรูท้ีถู่กต้องสมบูรณ์ จน
เกดิความกระจา่ง การไต่ถามตอ้งคาํนึงถงึกาลเทศะ และสาํนวนภาษาทีใ่ชถ้าม 
  4. การเขยีน  (ลขิติ)  การเขยีน หรอืการบนัทกึมปีระโยชน์ในการเตอืนความจาํ  
การเขยีนควรจดเฉพาะประเด็น หรอืใจความสําคญัเป็นการจดสรุปความ และควรมกีาร
กาํหนดหวัขอ้สาํคญั 

 2. วิธีการเรียนรู้ลกัษณะการปฏิสมัพนัธ ์

  วธิกีารเรยีนรูใ้นลกัษณะปฏสิมัพนัธ์ระหว่างคนกบัคน และสิง่แวดล้อม มอียู่ 2 

วธิ ี คอื (ปารชิาต ิ วลยัเสถยีร, 2549) 

  1. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง หมายถงึ การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากความสนใจหรอืตอ้งการ
แล้วเกดิความตัง้ใจพยายามโดยมกีารตัง้ประเดน็คําถามการสะท้อนกลบัต่อประสบการณ์ 

และความรูเ้ดมิสรา้งความรูใ้หม่ทีม่ผีลต่อการดํารงชวีติเป็นการเรยีนรูโ้ดยอาศยัการสงัเกต 
การทดลอง และการฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
   การเรยีนรูด้ว้ยตนเองนับว่าเป็นคุณลกัษณะทีจ่ําเป็น สําหรบัการดํารงชวีติ
ในปจัจุบนัที่ผูเ้รยีนเกดิจากความสนใจ มคีวามต้องการอย่างมเีป้าหมายรูจ้กัแสวงหาแหล่ง
ทรพัยากรเพื่อการเรยีนรู้ เลือกวิธีการเรยีนรู้หลายรูปแบบ เช่น การอ่าน การเขยีน การ
สอบถาม การพดูคุย การสมัภาษณ์  การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การเรยีนรูจ้ากสื่อความรู้
ต่าง ๆ  เป็นตน้ 
   ตวัอยา่ง  นางอุม้บุญ ตอ้งการรูเ้รื่องเกีย่วกบัการฝึกทาํสมาธ ิจงึคน้หาขอ้มลู
จากอนิเทอรเ์น็ต แต่ขอ้มลูทีค่น้หาไดไ้ม่สมบูรณ์อ่านแลว้เขา้ใจบา้งไม่เขา้ใจบา้ง นางอุม้บุญ
จงึตดัสนิใจไปคน้หาหนงัสอืการฝึกทาํสมาธจิากหอ้งสมดุทีใ่กลบ้า้นมาอา่น 
  2. การเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น  หมายถงึ การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการปฏสิมัพนัธท์างสงัคม  
มีทัง้การเรียนรู้ที่มีรูปแบบ และไม่มีรูปแบบจากบุคคลมีทัง้กลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดมี
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ความสมัพนัธส์่วนตวั (Social relations) และบุคคลภายนอกทีม่คีวามสมัพนัธท์างวชิาชพี
หรอืหน้าทีก่ารงานเกีย่วขอ้งกนั (Structural relations) 

   ตวัอย่าง  นายบุญโฮม  ต้องการรูเ้รื่องเกี่ยวกบัการปลูกพชืแบบไฮโดรโฟ
นิกส ์ จงึไปหอ้งสมุดประจําอําเภอเพื่อคน้หาหนังสอืเกีย่วกบัการปลูกพชืแบบไฮโดรโฟนิกส์
แต่หอ้งสมดุไมม่ ีนายบุญโฮมจงึตดัสนิใจไปขอคาํแนะนํา หรอืสอบถามรายละเอยีดของขอ้มลู
การปลกูพชืแบบน้ีจากเกษตรอาํเภอ 
  เขมณัฏฐ์  มิง่ศริธิรรม (2552) ได้สรุปวธิกีารเรยีนรูใ้นลกัษณะการปฏสิมัพนัธ ์ 
ออกเป็น  2  วธิ ี คอื 
  1. การเรยีนรูเ้ป็นบุคคล  หมายถงึ  กระบวนการทีผู่เ้รยีนไดรู้ถ้งึความตอ้งการ
ของตนเองว่าต้องการจะเรยีนรู้ในเรื่องใด มกีารกําหนดเป้าหมายวางแผนการเรยีนรู้แล้ว
สามารถนําไปปฏบิตัไิด ้นอกจากน้ีตอ้งรูว้ธิกีารแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรู ้ แลว้รูจ้กั
การประเมนิผลการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองได ้
  2. การเรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม  หมายถงึ  กระบวนการเรยีนรูท้ีม่แีนวคดิจากการเรยีนรู้
ของบุคคลซึ่งมวีธิกีารเหมอืนกนัโดยการเรยีนรูเ้กดิจากความต้องการ หรอืความสนใจของ
ตนเอง กําหนดเป้าหมาย และการวางแผนในการเรยีนรู ้สามารถเลอืกวธิกีารเรยีนรูไ้ดอ้ย่าง
เหมาะสม มกีารประเมนิผลซึง่แตกต่างจากการเรยีนรูข้องบุคคล คอื มกีจิกรรมเรยีนรูร้ว่มกนั
ระหวา่งเพือ่น อาจารย ์ผูส้นใจรว่มกนั หรอืบุคคลอื่น ๆ เป็นตน้ 
  นอกจากน้ีตามแนวคดิของ สนธยา  พลศร ี(2550) ได้อธบิายถงึวธิกีารเรยีนรู้
ของมนุษยท์ีเ่กดิจากความอยากรูอ้ยากเหน็จงึแสวงหาความรูอ้ยูต่ลอดเวลา ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวทางการเรยีนรูล้กัษณะปฏสิมัพนัธโ์ดยมวีธิกีารเรยีนรูท้ีส่าํคญั ดงัน้ี 
  1. การสงัเกต (Observation) เป็นการเรยีนรูส้ภาพทีเ่ป็นจรงิดว้ยการด ูการฟงั  
การบนัทกึภาพ การจดบนัทกึ เป็นตน้ จนผูส้งัเกตมคีวามรูแ้ละเขา้ใจในสิง่นัน้ ๆ 

  2. ประสบการณ์  (Experience)  เป็นการเรยีนรูท้ีอ่าศยัความรูค้วามเขา้ใจจาก
สิง่เดมิทีผ่า่นมาแลว้ เมือ่บุคคลไดร้บัประสบการณ์ในเรือ่งใดกจ็ะจดจาํได ้
  3. วธิทีางวทิยาศาสตร ์(Scientific method) เป็นวธิกีารเรยีนทีเ่กดิจากปญัหา
หรอืความต้องการแล้วจงึเกดิการรวบรวมขอ้มูล หรอืค้นหาจากการสํารวจ การตรวจสอบ
เอกสาร การสมัภาษณ์ เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบผลของข้อมูล และขัน้สุดท้ายจึง
รวบรวมความรูท้ีไ่ดร้บัอยา่งเป็นระบบ 
  4. การเรยีนการสอน (Instruction) การเรยีนการสอนจะเกดิขึน้โดยไม่เลอืก
สถานที ่บุคคล หรอืเพศเพือ่ถ่ายทอดสัง่สอน เผยแพรค่วามรูค้วามคดิ ประสบการณ์ เช่น ครู
กบัลูกศษิย ์นักวชิาการกบัผูส้นใจทัว่ไป พ่อแม่กบัลูก ปราชญ์ชาวบ้านกบับุคคลที่ต้องการ
เรยีนรู ้เป็นตน้ 
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 กล่าวสรุปได้ว่า วธิกีารเรยีนรูทุ้กวธิทีี่กล่าวมา เป็นกระบวนการที่ทําใหบุ้คคลเกดิ
ปญัญา เพราะวธิกีารเรยีนรูมุ้ง่ไดร้บัขอ้มลู ความรู ้เพื่อนํามาพฒันาสตปิญัญาใหเ้ฉลยีวฉลาด 
มไีหวพรบิ สามารถนําความรูม้าคดิพฒันาสรา้งสรรค์ หรอืแก้ปญัหา และตดัสนิใจไดอ้ย่าง
รอบคอบ แต่หากผูเ้รยีนรูร้บัขอ้มูลข่าวสาร ความรู ้แล้วไม่มทีกัษะ หรอืไม่มคีุณสมบตัขิอง
ความเป็นผูเ้รยีนรูไ้ม่รูจ้กันํามาพจิารณา วเิคราะห์ ไตร่ตรอง อาจประสบปญัหาต่าง ๆ ทัง้
การประกอบอาชพี และการดาํรงชวีติได ้
 

ปัจจยัแห่งการเรียนรู ้
 

 การเรยีนรูเ้ป็นสิง่สาํคญัทีสุ่ดในการพฒันาคน เพราะเป็นวถินํีาไปสู่การเปลีย่นแปลง  
และปรบัปรุงการดํารงชวีติ ซึง่การเรยีนรูม้ใิช่สิง่ทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา และการเรยีนรูไ้มไ่ด้
เกิดกบัเด็กเท่านัน้ แต่การเรยีนรู้จะเกดิกบัทุกคนในทุกแห่ง ยิง่ในปจัจุบนัการเรยีนรู้จะดู
ชดัเจนมากขึน้ เน่ืองจากมคีวามเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อย่างมากมายในด้านวทิยาการ และ
เทคโนโลย ี ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงการปกครอง เป็นต้น 
ความเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็ บุคคลจงึตอ้งพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 สิง่สําคญัที่จะใหก้ารเรยีนรูป้ระสบผลสําเรจ็ต้องเกดิจากปจัจยัที่มผีลต่อการเรยีนรู ้ 
เพราะแต่ละคนมีปจัจัยของการเรียนรู้แตกต่างกัน เช่น นักเรียน นักศึกษา อาจารย ์ 
นักวชิาการ นักธุรกจิ ชาวบา้น ขา้ราชการ เป็นตน้ ในแต่ละสาขาอาชพีต่างมคีวามจําเป็นที่
จะต้องเพิ่มพูนความรู้ ทักษะต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจ และเกิดการเรียนรู้เพื่อนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดงันัน้จงึมปีจัจยัหลายอย่างทีส่่งเสรมิ หรอืเป็นอุปสรรคต่อการเรยีนรู้
ของบุคคล ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัด้านจิตวิทยา  ปจัจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเพื่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รยีนรู ้ซึง่บุคคลจะเรยีนรูไ้ดไ้มเ่ทา่กนั บางคนเรยีนรูไ้ดเ้รว็ บาง
คนเรยีนรูไ้ดช้า้ และใชเ้วลานาน ซึง่เกดิจากปจัจยัทีส่าํคญั คอื (มาล ี จุฑา, 2544 ; พงษ์พนัธ ์ 
พงษ์โสภา, 2542) 

  1.1  วุฒภิาวะ (Maturity) การเจรญิเตบิโตโดยธรรมชาตขิองบุคคลหรอืลําดบั
พฒันาการของบุคคล โดยวุฒภิาวะจะพฒันาไปตามลําดบัวยั วุฒภิาวะทีส่าํคญัม ี4 ประการ  
คอื 
   1.1.1 วุฒภิาวะทางกาย ได้แก่ น้ําหนัก รูปร่าง ขนาด อวยัวะต่าง ๆ  

ทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   1.1.2 วุฒภิาวะทางปญัญา ไดแ้ก่  การจาํ การคดิ การรบัรู ้การวเิคราะห ์ 
การเชื่อมโยง เป็นตน้ หรอืทีเ่รยีกวา่ ความฉลาดทางปญัญา (Intelligencers quotient หรอื  
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IQ)  บุคคลทีม่สีตปิญัญาสงูมกัจะมคีวามสามารถในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และ
มปีระสทิธภิาพมากกวา่บุคคลทีม่รีะดบัสตปิญัญาตํ่า เมือ่บุคคลมรีะดบัสตปิญัญาแตกต่างกนั
ทาํใหค้วามสามารถของการเรยีนรูย้อ่มแตกต่างกนัดว้ย  
   1.1.3 วุฒภิาวะทางอารมณ์ ไดแ้ก่ การมสีภาพอารมณ์ทีป่กต ิเช่น มอง
โลกในแง่ด ีหรอืคดิในเชงิบวก มอีารมณ์แจ่มใส ร่าเรงิ มัน่คง สามารถควบคุมอารมณ์ที่ไม่
เหมาะสมได ้เป็นตน้ หรอืทีเ่รยีกวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional quotient หรอื EQ) 

   1.1.4 วุฒภิาวะทางสงัคม ไดแ้ก่ การมมีนุษยสมัพนัธ ์รูจ้กัพดูคุย สื่อสาร  
ทําความรู้จ ัก และสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ รู้จ ักปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี
  1.2 ความพรอ้ม  (Readiness) เป็นความสามารถของบุคคลทีจ่ะกระทาํสิง่ใด
สิง่หน่ึง หรอืกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึง องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อความพรอ้มในการเรยีนรูข้ ึน้อยู่
กบัตวัผูเ้รยีน ได้แก่ วุฒภิาวะ ความสนใจ ความรูพ้ื้นฐาน ประสบการณ์ สติปญัญา สงัคม 
อารมณ์ เป็นตน้ หากบุคคลไมม่คีวามพรอ้มในการเรยีนรูจ้ะทาํใหเ้กดิปญัหา ทาํใหก้ารเรยีนรู้
ไมป่ระสบผลสาํเรจ็ เกดิความเบื่อหน่าย และมเีจตคตทิีไ่มด่ต่ีอการเรยีนรู ้
  1.3 แรงจงูใจ  (Motivation) แรงจงูใจมอีทิธพิลต่อการเรยีนรูข้องบุคคล เพราะ
แรงจูงใจจะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมอยากรูอ้ยากเหน็ หรอืความต้องการจงึเกดิความสนใจเป็น
พเิศษ แรงจงูใจจงึแบ่งออกเป็น  2 ประเภท  คอื 
   1.3.1 แรงจูงใจภายใน คอื แรงจูงใจที่กระตุ้นใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรม
อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความตอ้งการ ซึง่เกดิจากความรูส้กึของบุคคลเมื่อบุคคลรูส้กึอยา่งไรก็
จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองความรู้สกึของตนเอง เช่น ความหวิ ความอยากรูอ้ยากเหน็ 
ความรกั  ความตอ้งการ ความพอใจ เป็นตน้ 
   1.3.2 แรงจูงใจภายนอก  คอื แรงจูงใจทีเ่กดิจากภายนอกตวับุคคลซึง่มี
ผลต่อการกระตุ้นใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงตามความต้องการ เช่น การ
แขง่ขนั การใหร้างวลั การชมเชย การรว่มมอื เป็นตน้ 
  1.4 เจตคต ิ(Attitude) เป็นความรูส้กึหรอือารมณ์ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง 
อาจเป็นบุคคล เหตุการณ์ วตัถุสิง่ของ แนวคดิ นโยบาย หรอือื่น ๆ ซึ่งจะแสดงออกมาเป็น
พฤตกิรรมในลกัษณะชอบหรอืไม่ชอบ เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย พอใจหรอืไม่พอใจ ยอมรบั
หรอืไม่ยอมรบั ซึง่เจตคตมิผีลมาจากอารมณ์ ความรูส้กึ ความรู ้ความเขา้ใจ และพฤตกิรรม
ของบุคคลต่อสิง่ทีเ่รยีนรู ้โดยทัว่ไปจะเป็นในลกัษณะเชงิบวกทีม่สี่วนส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง
บุคคลได้อย่างมาก และหากเป็นลักษณะเชิงลบจะมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ไม่ประสบ
ผลสาํเรจ็ได ้
  1.5 การถ่ายโยงการเรยีนรู ้(Transfer of learning) การทีบุ่คคลไดเ้รยีนรูอ้ยา่ง
หน่ึงมาก่อน หรอืมปีระสบการณ์เดมิมาก่อน ถา้มกีารเรยีนรูส้ ิง่ใหมแ่ละไดอ้าศยัประสบการณ์
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เดมิเป็นพืน้ฐาน จะช่วยใหก้ารเรยีนรูส้ ิง่ใหม่นัน้ดขีึน้ เพราะผูเ้รยีนสามารถนําความรูเ้ดมิมา
สมัพนัธ์เชื่อมโยงกบัความรูใ้หม่ได้ ถือว่าเป็นการถ่ายโยงการเรยีนรูจ้ะทําใหก้ารเรยีนรูส้ ิง่
ใหมไ่ดเ้รว็ขึน้ 
  1.6 การจาํและการลมื (Remembering and forgetting) การจาํเป็นความ 
สามารถของบุคคลที่สมองเก็บสะสมประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รบัจากการเรียนรู้แม้ว่าจะ
เกดิขึน้เป็นระยะเวลาหลายปีกย็งัสามารถจดจําสิง่ต่าง ๆ นัน้ได ้การจําจงึมสี่วนช่วยใหก้าร
เรยีนรู้ประสบผลสําเรจ็ได้อย่างรวดเรว็ และเรยีนรู้ได้ด ีและการลืม คอื สภาพที่บุคคลไม่
สามารถถ่ายทอดขอ้มลู ความรูท้ีส่ะสมไวใ้นสมองออกมาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึ่งตรงกนัขา้มกบั
การจาํมสีาเหตุมาจาก เวลา การไมไ่ดนํ้ามาใช ้สิง่นัน้ไมม่คีวามหมาย การลมืจงึเป็นอุปสรรค
สาํคญัทาํใหผู้เ้รยีนไมเ่กดิการเรยีนรู ้
 2. ปัจจยัภายในตวัผู้เรียน ปจัจยัภายในตวัผูเ้รยีนมสี่วนทําใหก้ารเรยีนรูป้ระสบ
ผลสาํเรจ็หรอืลม้เหลวได ้จงึมปีจัจยัทีส่าํคญั คอื 
  2.1 เพศ   ในการเรยีนรูข้องบุคคลระหว่าง เพศหญงิกบัเพศชาย มกัจะพบขอ้
แตกต่างเสมอ แต่ไมไ่ดบ้่งบอกวา่เพศชายหรอืเพศหญงิ เพศไหนฉลาดหรอืเก่ง และเพศชาย
และเพศหญงิน้ี อาจมคีวามแตกต่างหรอืไม่แตกต่าง ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายอย่าง เช่น มี
ความสนใจ มแีรงจงูใจ มคีวามพรอ้ม มวีุฒภิาวะทีเ่หมาะสม เป็นตน้  
  2.2 อายุ  บุคคลจะมีช่วงวยัของการเรยีนรู้ที่แตกต่างกนั บุคคลจึงมีความ
พรอ้มต่อการเรยีนรูต้ามอายหุรอืวยั ดงัน้ี (นายกิา เดดิขนุทด, 2548) 

   2.2.1 การเรยีนรูช้ว่งวยัทารก อาย ุ 0 - 2½  ปี เป็นวยัทีส่ามารถปลูกฝงั
ทกัษะต่าง ๆ ได้ครบถ้วน เช่น สติปญัญา จิตใจ อารมณ์ สงัคม คุณธรรม และจรยิธรรม  
เพราะวยัน้ีสมองเตบิโตอย่างรวดเรว็ หากกระตุน้ทีถู่กตอ้งจะช่วยพฒันาเซลลส์มอง  เจตคติ
ต่อการเรยีนรู ้ชว่ยใหท้กัษะการเรยีนรูพ้ฒันาต่อไปไดต้ลอดชวีติ 
   2.2.2 การเรียนรู้ช่วงวยัเด็กตอนต้น อายุ 2½ - 6 ปี เด็กในวยัน้ีจะมี
พฒันาเพิม่ขึน้ในทุก ๆ ดา้น เดก็มกีารรบัรูเ้พิม่ขึน้สามารถเชื่อมโยงความเขา้ใจไดด้ ีเดก็จะ
เริม่เรยีนจากสื่อสมยัใหม่ สื่อสิง่พมิพ ์และสื่อมวลชนต่าง ๆ ไดแ้ลว้ ดงันัน้ควรจดัแหล่งการ
เรยีนรูใ้หเ้ดก็อยา่งเหมาะสม 
   2.2.3 การเรียนรู้ช่วงวัยเด็กตอนกลาง อายุ 6 - 12  ปี เด็กวัยน้ีมี
พฒันาการทางสตปิญัญาเจรญิเตบิโตไปอกีขัน้หน่ึง รูจ้กัใชค้วามคดิมเีหตุผล รูจ้กัคบหาเพื่อน
ร่วมรุ่น เป็นวยัของการวางรากฐานทางการศกึษา เช่น การอ่าน การคดิ การเขยีน และการ
พฒันาทกัษะด้านต่าง ๆ การส่งเสรมิการเรยีนรู้ ควรปลูกฝงันิสยัรกัการอ่าน ควรจดัให้มี
กจิกรรมสรา้งสรรคต่์าง ๆ ทีส่ง่เสรมิดา้นความคดิ สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม 
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   2.2.4 การเรยีนรูช้่วงวยัรุน่  อายุ 12 - 25  ปี เป็นช่วงอายุระหว่างความ
เป็นเดก็ต่อเน่ืองกบัความเป็นผูใ้หญ่จะมคีวามพรอ้มทางสมอง ความสนใจ และประสบการณ์ 

และตระหนกัถงึการเรยีนรู ้โดยจะเรยีนอยูใ่นสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา อาชวีศกึษา และ
อุดมศกึษา การพฒันาดา้นการเรยีนรูค้วรส่งเสรมิแหล่งการเรยีนรูท้ีอ่ยู่ในสถานศกึษาที่ทนั
กบัความเจรญิก้าวหน้าของยุคปจัจุบนั และควรจดัแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ โดยประสานกบั
ชุมชน องค์กร  สถานศกึษาเพื่อใหเ้ดก็ในวยัน้ีไดศ้กึษาเรยีนรู ้ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ 
และเกดิความตอ้งการเรยีนรูใ้นสิง่ทีต่นเองสนใจ 
   2.2.5 การเรยีนรูช้่วงวยัทํางาน อายุ 25 - 60 ปี คนวยัทํางานจะเรยีนรู้
แบบผูใ้หญ่จะเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่จะตอ้งมเีป้าหมาย มคีวามพงึ
พอใจมสีาระสําคญัเป็นประโยชน์ต่อผู้เรยีนรู้ และจะต้องเหมาะสมกบัความสามารถ การ
เรยีนรูส้่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะการศกึษาตามอธัยาศยัมากกว่าการเรยีนในสถานศกึษา การ
เรยีนรูข้องวยัน้ีทีส่าํคญัจะใชป้ระสบการณ์มาผสมผสานในการเรยีนรู ้และนําประสบการณ์มา
แกไ้ขปญัหา และประยกุตใ์ชไ้ด ้และสามารถอธบิายสิง่ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน การเรยีนรูข้อง
ผู้ใหญ่จึงใช้เพิ่มพูนความรู้ หรือทักษะใหม่ ๆ ที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ และการ
ดาํรงชวีติ 
   2.2.6 การเรยีนรูช้่วงวยัสูงอายุ อายุ 60  ปีขึน้ไป ความสามารถในการ
เรียนรู้เริ่มถดถอยต้องใช้เวลาเรียนมากขึ้น ความสามารถด้านความจําลดลง แต่จะมี
ประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ มากมาย การเรยีนรูท้ี่วยัผูสู้งอายุทําไดด้จีําไดด้ ีคอื การเรยีนรูท้ี่
มุ่งเน้นประสบการณ์ และเจาะจงเฉพาะอย่าง ๆ ไป วยัผูสู้งอายุมอุีปสรรคการเรยีนในดา้น
การมองเหน็ การฟงั การได้ยนิ มคีวามถดถอยลง คดินาน  มปีฏกิิรยิาโต้ตอบช้า มคีวาม
ลงัเลในการเรยีน และกลวัที่จะล้มเหลว วยัผู้สูงอายุเป็นวยัที่เหมาะแก่การเป็นแหล่งการ
เรยีนรูป้ระเภทบุคคล เพราะมปีระสบการณ์ และองคค์วามรูท้ีส่ามารถถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นได ้
  2.3 สติปัญญาและความสามารถของบุคคล  บุคคลโดยทัว่ไปมกัจะมี
สติปญัญาที่แตกต่างกนั จึงทําให้ความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้แตกต่างกนัด้วย
โดยทัว่ไปองค์ประกอบที่ทําให้บุคคลมีสติปญัญาแตกต่างกันเกิดจากปจัจยัต่าง ๆ เช่น 
พนัธุกรรมทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดจากพ่อแม่ ความสมบูรณ์ของสมอง และระบบประสาท และ
สิง่แวดล้อมทีช่่วยกระตุ้น และส่งเสรมิใหบุ้คคลไดม้โีอกาส จะเหน็ไดว้่าบุคคลทีม่สีตปิญัญา 
และความสามารถมกัจะเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็สามารถคดิวเิคราะหอ์ย่างมเีหตุผล 
และมปีระสทิธภิาพ 

  2.4 ศกัยภาพของผู้เรียนรู้  ผูเ้รยีนต้องเตรยีมความพรอ้มดา้นทกัษะต่าง ๆ 

ทีจ่ะชว่ยใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ ทกัษะการอา่น การฟงั การเขยีน การ
พูด เน่ืองจากทกัษะดงักล่าว เป็นทกัษะพื้นฐานของบุคคลที่ใช้ประกอบการเรยีนรู ้จงึต้อง
อ่านอย่างเขา้ใจ ฟงัแล้วคิดวิเคราะห์ได้ มกีารเขยีนหรอืพูดเพื่อติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
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ความรูร้ะหว่างกนั นอกจากน้ีปจัจุบนัเป็นยุคเทคโนโลยสีารสนเทศผูเ้รยีนรูต้้องรูจ้กัพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง โดยตอ้งมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมอืช่วยการ
เรยีนรู ้และต้องมทีกัษะการรูส้ารสนเทศเพื่อใหไ้ดร้บัสารสนเทศทีม่คีุณภาพ เป็นประโยชน์
ต่อการเรยีนรู ้โดยบุคคลทีจ่ะเรยีนรูจ้ะตอ้งพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  2.5 ความเหน่ือยล้าต่อการเรียน  การเรยีนรูข้องบุคคลมกัจะมอุีปสรรคเมื่อ
เกดิขึน้แลว้จะสง่ผลใหก้ารเรยีนรูต่้าง ๆ ไมบ่รรลุเป้าหมายซึง่อุปสรรคสาํคญัทีเ่ป็นปญัหาของ
การเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ความเหน่ือยล้าทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากสภาพร่างกาย หรอืสุขภาพไม่สมบูรณ์
แขง็แรง มโีรคภยัไขเ้จบ็  เป็นตน้ และความเหน่ือยลา้ทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากสภาพจติใจ มคีวาม
วติกกงัวล เกดิความท้อแท ้สภาพจติใจไม่ปกต ิ(อาร ี พนัธ์มณี, 2546) หากผูเ้รยีนรู ้รูจ้กั
ดูแลสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจติใจใหส้มบูรณ์อยู่เสมอ เช่น ทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อ
รา่งกาย ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ พกัผอ่นใหเ้พยีงพอ เตรยีมรา่งกาย และจติใจใหพ้รอ้ม 
เมือ่บุคคลมคีวามพรอ้มกจ็ะเกดิความตอ้งการอยากรูอ้ยากเหน็หรอืเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ ขึน้ 
 3. ปัจจยัภายนอกตวัผูเ้รียน  มปีจัจยัทีส่าํคญั คอื 
  3.1 ส่ิงแวดล้อมของผู้เรียน สิง่แวดล้อมมสี่วนช่วยกระตุ้น หรอืส่งเสรมิให้
บุคคลไดเ้กดิการเรยีนรูข้ ึน้ได ้แบ่งออกได ้2 ประเภท คอื 
   3.1.1 ส่ิงแวดล้อมในครอบครวั   สิง่แวดลอ้มในครอบครวัเริม่ตัง้แต่ที่
บุคคลไดร้บัโอกาสอยู่ในครอบครวัที่พ่อแม่ดูแลเอาใจใส่เรื่องอาหาร ที่อยู่อาศยั สุขภาพ ให้
ความรกั ความอบอุ่น เลี้ยงดูอย่างมเีหตุผล อบรมสัง่สอนอย่างสมํ่าเสมอ ไดร้บัการพฒันา
ดา้นเชาวป์ญัญา ในดา้นการอา่น การคดิ การสงัเกต และการแกป้ญัหาโดยมกีารปฏบิตัอิยา่ง
สมํ่าเสมอ  สิง่แวดล้อมในครอบครวัจงึเป็นองค์ประกอบสําคญัที่ทําใหบุ้คคลมรีากฐานของ
การเรยีนรูท้ีด่ ี
   3.1.2 ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน  สมาชกิในชุมชนทุกคนมอีสิรภาพที่
จะเลอืกเรยีนจากการศกึษารูปแบบต่าง ๆ เมื่อมโีอกาสในการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายในชุมชน
มากเท่าใดจะทําใหชุ้มชนนัน้ มสีภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการเรยีนรูม้ากเท่านัน้ ยิง่สมาชกิใน
ชุมชนมองเหน็คุณคา่ของการเรยีนรู ้สงัคมนัน้กจ็ะเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้เพราะบุคคลต่าง
ตระหนักเหน็ความสําคญัของการเรยีนรูท้ําใหเ้กดิการเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนั สามารถเรยีนรู้
ร่วมกนัระหว่างสมาชิกต่างรุ่น ต่างวยั หรอืจากห้องสมุด และแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ ใน
ชุมชนได ้
   3.1.3 ความเปล่ียนแปลงทางสังคม  โลกปจัจุบันมีสิ่ง ต่างๆ  ที่
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ บุคคลจะตอ้งปรบัสภาพรบัการเปลีย่นแปลงนัน้ใหไ้ดเ้พื่อความอยู่
รอด เช่น สภาพอากาศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สิง่ประดษิฐ์คิดค้นใหม่ๆ เชื้อโรค เป็นต้น 
บุคคลต้องแสวงหาความรูห้รอืเรยีนรูก้บัสิง่ใหม่ ๆ ต้องแข่งขนั แย่งชงิ เพื่อใหไ้ด้ประกอบ
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อาชพีทีด่ ีมรีายได ้และคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ และเป็นทีย่อมรบัในกลุ่มหรอืสงัคม การเรยีนรูจ้งึ
เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงของบุคคลในสงัคมได ้
   3.1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ  ปจัจยัทางด้านเศรษฐกิจในปจัจุบันเป็น
อุปสรรคต่อการเรยีนรูข้องบุคคลเพราะการเรยีนรูโ้ดยทัว่ไปมกัจะมคี่าใชจ้่ายเสมอ เช่น การ
เรยีนในระบบ  นอกระบบ การประชุม การสมัมนา การศกึษาดูงาน การสาธติ การทดลอง 
เป็นตน้ หากผูเ้รยีนรูม้คีวามพรอ้มดา้นงบประมาณ และพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้การเรยีนรูต่้าง ๆ ก็
จะสามารถกระทําไดต้ามความต้องการของตนเองถอืว่าไดเ้พิม่ศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่าง
เตม็ที ่และการเรยีนรูก้จ็ะเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

ชมุชนกบัการเรียนรู ้
 

 การเรยีนรูข้องประชาชนในชุมชนจะต่างจากการเรยีนรูใ้นระบบ เพราะการเรยีนรูใ้น
ชุมชนเป็นการเรยีนรูก้บัสิง่ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตวัเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถ
ดํารงชวีติอยู่ไดท้่ามกลางความเปลีย่นแปลง การเรยีนรูใ้นชุมชนไม่มกีารสอบแต่วดัผลดว้ย
ตวัเองว่า สามารถแกป้ญัหาไดห้รอืไม่ ไม่มรีะยะเวลาแน่นอน การเรยีนรูไ้ม่มทีีส่ ิน้สุดมกีาร
เปลีย่นแปลงไปตามเงือ่นไขทีเ่กดิขึน้ แต่การเรยีนรูใ้นชุมชนเกดิขึน้จากความสมัพนัธร์ะหวา่ง
คนกบัคน และคนกบัสิง่แวดลอ้ม การเรยีนรูใ้นชุมชนจงึมกัเกดิจากการทดลอง การฝึกปฏบิตัิ
จนเกดิคําตอบ แสวงหาคําตอบจนมคีวามรู ้เป็นต้น ซึ่งชุมชนกบัการเรยีนรู ้เสร ี พงศ์พศิ  
(2549) ได้อธบิายว่าการเรยีนรูท้ี่มาจากฐานคดิที่มขีอ้มูล มคีวามสามารถในการเชื่อมโยง
ขอ้มลู สงัเคราะหค์วามรูใ้หม ่ความรูด้งักล่าว มกัเป็นทกัษะ (Skills) จงึจะนําไปสูป่ญัญาการ
เรยีนรู ้ตอ้งเกดิจากการมขีอ้มลูไปสูค่วามรู ้ไปสูป่ญัญา จาก know what  know how  

know why จากการรู ้ “อะไร”  “อย่างไร”  ไปสู่การรู ้ “ทําไม” ดงันัน้การเรยีนรูใ้นชุมชน
จะต้องเป็นระบบที่ทําใหชุ้มชนเรยีนรู ้ “แบบรุก” (active) มากกว่า “แบบรบั” เรยีนรูแ้บบ
ค้นหาความรู้ความเขา้ใจใหม่แทนการท่องจําคําบอกกล่าวของคนอื่น  และต้องให้โอกาส
ชุมชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารใหร้อบดา้น ใหรู้ร้อบ และรูล้กึ จนรูเ้ท่าทนัสงัคมทีซ่บัซอ้น และ
เปลี่ยนแปลงรวดเรว็ การเรยีนรูเ้ช่นน้ีจะทําใหชุ้มชนมองเหน็เป้าหมายของการพึง่ตนเองได้
ชดัเจนขึน้ มคีวามเชื่อมัน่ในการเรยีนทําใหค้รอบครวัอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็สามารถจดัการ
ชวีติของตนเองไดด้กีวา่ทีผ่า่นมา  ดงัภาพที ่ 4.3 
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                        ภาพที ่ 4.3  การเรยีนรูข้องชุมชนสูก่ารพึง่พาตนเอง 
                        ทีม่า  (เสร ี พงศพ์ศิ, 2549) 

 

 นอกจากน้ีพระมหาสุทติย ์อาภากโร (2548) ไดอ้ธบิายถงึ ความสมัพนัธ์ของชุมชน
กบัการเรยีนรู ้ มลีกัษณะสาํคญั  4 ประการ  คอื 
 1. การเรียนรู้ของชมุชนเป็นเรื่องของชีวิต และการทาํงาน  ชุมชนจะตอ้งมกีาร
เรยีนรูเ้ผชญิปญัหา ชุมชนจงึตอ้งเขา้ใจบรบิททีต่นเองเป็นอยู่เพื่อทีจ่ะสามารถจดัการตนเอง
ได ้เมื่อสถาบนัภายในชุมชน เช่น บา้น วดั โรงเรยีน องคก์รชุมชน มกีารเรยีนรูป้ฏสิมัพนัธ์
ระหว่างกนั  ชุมชนกจ็ะเป็นชุมชนแหง่การเรยีนรูท้ีส่ามารถสรา้งความรูข้องตนเองขึน้มาแลว้
ประยกุตใ์ชก้บัการทาํงาน และวถิชีวีติ 
 2. ปัญหา : เครื่องมือการเรียนรู้ของชมุชน    ชุมชนเกดิการเรยีนรูจ้ากปญัหาจงึ
ต้องสร้างความรู้ขึ้นใหม่เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้น เช่น ผู้ใหญ่
วบิูลย ์เขม็เลก็ ผูนํ้าชุมชนดา้นการเกษตร จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไดใ้ช ้“การเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหา
เป็นเครื่องมอื”  ทําใหรู้จ้รงิ และสามารถดํารงชวีติอยู่รอด กล่าวคอื  “การใชป้ญัหา” เป็นตวั
เริม่ทําใหรู้ว้่าเราจะเรยีนรูเ้รื่องอะไร และเพื่อแกป้ญัหาอะไร ทําใหรู้จ้กัและเขา้ถงึ “วธิคีดิ” ใน
การรบัรูว้่า  ปญัหาทัง้หมดที่มอียู่นัน้ เกิดขึน้มาได้อย่างไร และให้กลบัไปแก้ที่ตรงปญัหา 
เป็นการทาํความเขา้ใจกบั  “ระบบชวีติ” 
 3. การเรียนรู้ของชุมชนเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั  การเรยีนรูข้องชุมชนเกดิจาก
ความสมัพนัธ์ระหว่างกนั เพราะความเป็นชุมชนมคีวามใกล้ชดิสนิทสนมกนัมคีวามคุน้เคย
กนั มกัจะมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อใหไ้ดม้าซึง่ความรู ้ความคดิ และการจดัการรว่มกนั แต่
ทัง้น้ีการเรยีนรูข้องชุมชนยงัมกีารเรยีนรูข้องปจัเจกบุคคลด้วยถอืเป็นการเรยีนรูเ้ฉพาะตวั
ตามความสนใจ 
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 4. การเรียนรู้ของชุมชน เป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบติัจริง การเรยีนรูท้ีส่าํคญั
คอืการเรยีนรูจ้ากการลงมอืทาํ มกีารทดลอง ผลติซํ้า จนไดค้วามรู ้และความเขา้ใจจะช่วยให้
ชุมชนเกดิการเรยีนรู ้ซึง่ถา้ไมม่กีารลงมอืปฏบิตักินัอยา่งจรงิจงัชุมชนจะไมส่ามารถเผชญิกบั
ปญัหาได ้รวมทัง้ขาดการสรา้งชุดความรู ้หรอืภมูปิญัญาของตนขึน้มาใหม ่
 

กระบวนการเรียนรูข้องชมุชน 

 

 คาํวา่ “กระบวนการเรยีนรู”้ (Learning process) คอืการดาํเนินการอยา่งเป็นขัน้ตอน 
หรือการใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องปรบัเปลี่ยนทัศนคต ิ
แนวคดิ และพฤติกรรมเพื่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขี ึน้ทัง้ต่อตนเอง ชุมชน และ
สงัคม  การเรยีนรูจ้งึเกดิขึน้ไดต้ลอดช่วงชวีติ และบุคคลสามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลาโดยไม่
จํากดัดว้ย สถานที ่เพศ และวยั กระบวนการเรยีนรูจ้งึเป็นกระบวนการคดิของบุคคลทีค่่อย 
ๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่ผลอกีอย่างหน่ึง ซึ่งเป็นกระบวนการ หรอืวธิกีารที่ทําใหบุ้คคลเกดิการ
เรยีนรู ้และการปฏบิตัใิหรู้จ้นไดม้าซึง่ความรู ้(สริลิกัษณ์  ยิม้ประสาทพร, 2548 ; ปารชิาต ิ 
วลยัเสถยีร, 2549)  ไดแ้บ่งความรูอ้อกเป็น 2 ประเภท คอื (1) ความรูท้ีเ่หน็ชดัเจน  (Explicit 

knowledge) เป็นความรูภ้ายนอกทีส่ามารถถ่ายทอดใหค้นอื่น ๆ ไดง้า่ย เช่น ความรูท้ีอ่ยูใ่น
คู่มอื ตํารา และ (2) ความรูท้ีฝ่งัลกึ หรอืยากทีจ่ะเหน็ไดช้ดั (Tacit  knowledge) เป็นความรู้
ที่ฝงัอยู่ในตวับุคคล เป็นความรู้ที่เชื่อมโยงกบัประสบการณ์ถ่ายทอดโดยตรงได้ยาก เป็น
ความรูท้ีต่อ้งเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ในกระบวนการเรยีนรูจ้งึจาํเป็นจะตอ้งแสวงหาความรูจ้ากทัง้
สองประเภทน้ี 
 อยา่งไรกต็ามการเรยีนรูข้องคนในชุมชนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ใหไ้ดร้บั
ความรู้มาแก้ปญัหาทัง้ส่วนตัว และชุมชน สังคมในปจัจุบันมีผู้รู้หลายท่านที่มองเห็น
ความสําคญัของการเรยีนรู ้มกัจะกระตุ้นเตอืนใหเ้กดิความตระหนัก และใหค้วามสําคญักบั
เรื่องของความรู ้ซึง่การกระตุน้เตอืน และใหต้ระหนักถงึการเรยีนรูใ้นสงัคมไทยยงัอยูใ่นแวด
วงทีจ่ํากดั และมกัถูกมองขา้ม เน่ืองจากเป็นเรื่องทีค่นส่วนใหญ่คดิว่าการเรยีนรูส้ําคญัน้อย
กวา่การทาํมาหากนิ แต่หากบุคคลเหล่านัน้มองยอ้นกลบั หรอืใหค้วามสาํคญัต่อการเรยีนรูจ้ะ
ทําให้สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองนํามาซึ่งรายได้ของการทํามาหากินสูงขึ้น การ
เรยีนรู้จึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเมื่อรู้จกัปรบัเปลี่ยนทางความคดิมกีระบวนการ
เรยีนรูท้ีด่มีกีารแสวงหาความรูค้วามเขา้ใจดว้ยตนเองหรอือาศยับุคคลอื่นจะทําใหเ้ป็นผูจ้กั
คดิ พจิารณา ไตรต่รอง อยา่งถูกตอ้ง 
 จะเหน็ไดว้า่กระบวนการเรยีนรูม้คีวามสาํคญั และจาํเป็นต่อชุมชนเป็นอยา่งมาก สบื
เน่ืองมาจากการก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร และยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ คนในชุมชน
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ห่างไกลสามารถรบัรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ในเมอืง ในภูมภิาคอื่นของประเทศ หรอืของโลก 
เพราะการรบัขอ้มูลขา่วสารเป็นไปอย่างรวดเรว็จะทําใหค้นในชุมชนเริม่เรยีนรูว้่าคนทีจ่ะอยู่
รอดได้ คือ คนที่ตามทนัต่อการเปลี่ยนแปลง มฉิะนัน้จะตกเป็นผู้เสยีเปรยีบในสงัคม แต่
ขอ้มูลข่าวสารเหล่านัน้จะเกิดประโยชน์น้อยมาก หากผู้รบัขอ้มูลข่าวสารไม่เป็นผู้รู้จกัคิด
ไตรต่รองหาเหตุผล สามารถเชื่อมโยง วเิคราะหใ์ชว้จิารณญาณตดัสนิใจได ้(สลีาภรณ์  

นาครทรรพ, 2538) 

 อาจกล่าวไดว้่ากระบวนการเรยีนรูข้องชุมชนมกัจะเกดิจากความต้องการหรอืเมื่อมี
ปญัหาเกดิขึน้ จงึเกดิกระบวนการเรยีนรู ้และแลกเปลี่ยนระหว่างคนในชุมชนจงึทําใหเ้กดิ
การรูใ้นสิง่ที่ต้องการรู ้เพราะลกัษณะของความเป็นชุมชนยงัมคีวามสมัพนัธ์กนั มเีงื่อนไข
หรอืสภาพต่าง ๆ เหมอืนกนั เมื่อเกดิปญัหาใดขึน้ในชุมชนคนในชุมชนจะรวมกนัวเิคราะห์
ปญัหา หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข และตดัสนิใจแก้ไขร่วมกนั ดงันัน้กระบวนการเรยีนรู้
ของชุมชนจงึเป็นเครือ่งมอืใหชุ้มชนเป็นสขุได ้
 

แนวคิดการจดักระบวนการเรียนรูข้องชมุชน 

 

 การเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่สามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได ้จงึมแีนวคดิการจดักระบวนการเรยีนรูข้องชุมชน ดงัน้ี (ประเวศ 
วะส,ี 2548 ; คณะอนุกรรมการสง่เสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน, 2543)   

 1. มนุษย์มีศกัยภาพในการเรียนรู้สูง และสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้ 
เพราะการเรยีนรูน้อกจากจะสรา้งสรรค์ภูมปิญัญาใหม้นุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชวีติได้
อยา่งต่อเน่ือง และก่อใหเ้กดิความภาคภมูใิจ 
 2. การปฏริูปการศกึษาควรมุ่งการกระจายการเรยีนรูอ้อกจาก “สถานศกึษา” ไปสู ่ 
“ชุมชน”  เพื่อใหก้ารเรยีนรูต้อบสนองความต้องการของชุมชนทําใหเ้กดิสะสม “องคค์วามรู”้ 
ในชุมชน และยงัชว่ยใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งชุมชนกบัสถานศกึษา 
 3. การนํารูปแบบการเรยีนรู ้ทีป่ระสบความสําเรจ็ในชุมชนหน่ึงไปใชใ้นอกีชุมชน
หน่ึง หรอืวางแผนจากส่วนกลางแล้วนําไปให้คนในชุมชนปฏิบตัิมกัประสบความล้มเหลว
เพราะบุคคล และชุมชนมคีวามหลากหลายทัง้เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ความเชื่อ ค่านิยม 
เป็นต้น นอกจากน้ียงัต้องพฒันารูปแบบการเรียนรู้ในแต่ละชุมชนอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 4. เป้าหมายการจดักระบวนการเรยีนรูใ้นชมุชน คอืเพือ่สรา้ง “ปญัญา” ให ้“คน” ใน
ชุมชน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกอาชพี สามารถพฒันาตนเอง ครอบครวั และชุมชน ไดอ้ยา่งบรูณา
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การหรอืเพือ่สรา้งเสรมิ “พลงั” ใหค้นในชุมชนสามารถ “พึง่ตนเอง” และ“พึง่พากนัเอง” ได้
มากขึน้โดยเน้น “การมสีว่นรว่ม” 
 5. การจดักระบวนการเรยีนรูใ้นชุมชนทีม่คีุณภาพ  เพื่อพฒันาชุมชนทอ้งถิน่อย่าง
บูรณาการมีสาระและขอบเขตกว้างขวางโดยเฉพาะการเลี้ยงชีพของคนในชุมชน ซึ่ง
จําเป็นต้องอาศยั  “ความร่วมมอืร่วมใจ” จากทุกส่วนของสงัคม ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 
 

ขัน้ตอนการจดักระบวนการเรียนรูข้องชมุชน 

 

 กระบวนการเรียนรู้ถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของบุคคลในชุมชน หรือสงัคมที่
ต้องการพฒันาศกัยภาพด้านการเรยีนรู้เพื่อสร้างปญัญาให้เกิดขึ้น โดยมขี ัน้ตอนการจดั
กระบวนการเรยีนรูข้องชุมชนทีส่าํคญั ดงัน้ี 
 เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ ์(2539ข) กลา่ววา่ กระบวนการเรยีนรู ้ม ี 3 ขัน้ตอน  คอื 
 1. ขัน้ตอนท่ี  1  การเรียนรู้เร่ิมต้นด้วยการเปิดใจรบัข้อมูล  หมายถงึ บุคคล
นัน้มคีวามสนใจ ใฝ่รู้ตัง้ใจที่จะรบั และเห็นคุณค่าความสําคญัของข้อมูลอาจจะเป็นตํารา
วชิาการความรูใ้นสาขาวชิาชพี หรอือาชพี เทคโนโลยใีหม่ ๆ โดยขอ้มูล ความรูน้ัน้อาจเกดิ
จากการอ่าน การฟงั การด ูการทดลองทาํ เป็นตน้ ถา้หากบุคคลเหน็ความสาํคญัของความรู้
ถอืไดว้่าเป็นผูท้ีต่อ้งการพฒันาตนเองมคีวามอุตสาหะ พากเพยีร เป็นลกัษณะนิสยับุคคลนัน้
มแีนวโน้มทีจ่ะเปิดใจเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ  ไดด้ ี
 2. ขัน้ตอนท่ี  2  การเรียนรู้ต้องเกิดจากการคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรองจนเกิด
ความเข้าใจ  หมายถงึ หลงัจากบุคคลเปิดใจรบัขอ้มลู ความรู ้แลว้นัน้ตอ้งนําขอ้มลูเหล่านัน้
มาคิด วิเคราะห์ หาเหตุผลจนเกิดความเข้าใจ และหากรบัข้อมูล ความรู้เข้ามา และรีบ
ตอบสนองทําบางสิง่บางอย่างออกมาโดยขาดการพจิารณาไตร่ตรองจะไม่ถอืว่ามกีารเรยีนรู้
เกิดขึ้นจริง ดังนัน้ผู้ร ับข้อมูลจึงไม่ควรเปิดใจรบัข้อมูลข่าวสารทุกอย่างแต่ควรรู้จ ักคิด 
วเิคราะห ์ไตรต่รอง รูจ้กัเลอืกรบัขอ้มลูทีด่มีปีระโยชน์มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งสรา้งสรรค ์
 3. ขัน้ตอนท่ี  3  การเรียนรู้ต้องนําไปสู่การประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค ์ 

เปล่ียนแปลงทศันคติ  ค่านิยม  หมายถงึ เมื่อกระบวนการเรยีนรูถ้งึข ัน้ตอนที ่2 จนเขา้ใจ
ชดัแจง้แลว้จะสง่ผล  2  ทาง  คอื 
  3.1 การประยกุตใ์ชใ้นทางสรา้งสรรคส์ามารถนําขอ้มลู ความรู ้มาใชไ้ด ้
3  ระดบั  คอื 
   3.1.1  ใชป้ระโยชน์เพื่อตนเอง  เช่น การประกอบอาชพี  การดแูลสุขภาพ
ตนเอง การเลอืกใชผ้ลติภณัฑ ์ เป็นตน้ 
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   3.1.2 ใช้ประโยชน์เพื่อสงัคม เช่น การให้บรกิาร และเผยแพร่ความรู้
ดา้นการเกษตร การใหค้ําปรกึษาดา้นการพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นชุมชน การจดักจิกรรม
สง่เสรมิการอา่น  เป็นตน้ 
  3.2 การเปลี่ยนแปลงทศันคต ิค่านิยม โดยผูเ้รยีนรูจ้ะต้องสะทอ้นออกมาเป็น
พฤติกรรม หรอืการกระทําภายนอก จงึจะนับว่าบุคคลนัน้เป็นผู้ที่ได้รบัการเปลี่ยนแปลง
ทศันคติ ค่านิยม เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ และจงึนับได้ว่ามกีระบวนการเรยีนรูค้รบถ้วน
สมบรูณ์ 

 คณะอนุกรรมการสง่เสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน  (2543) ไดอ้ธบิายถงึขัน้ตอนการ
จดักระบวนการเรยีนรูข้องชุมชน  ม ี5 ขัน้ตอน คอื 
 1. ขัน้ตอนท่ี 1  รวมคน การจดัการเรยีนรูใ้นชุมชนจะต้องเริม่จากการรวมคนใน
ชุมชนทีม่คีวามสนใจ และมวีตัถุประสงคร์่วมกนั ทําใหเ้กดิจติสาํนึกร่วมกนั การรวมคนเป็น
กลุ่ม สามารถทาํไดห้ลายวธิขีึน้อยูก่บัสถานการณ์ในแต่ละชุมชน วธิทีีใ่ชร้วมคนทีส่าํคญั คอื 
  1.1 รวมคนจากผูนํ้า  ในชุมชนหลายแหง่ใชผู้นํ้าทางธรรมชาตเิป็นเครื่องมอืใน
การรวมคน เช่น ครู พระภกิษุ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ซึ่งผูนํ้าเหล่าน้ีมคีุณธรรม อดทน  
เสยีสละ และมจีติอาสา 
  1.2 รวมคนจากองค์กรภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐได้เข้าไปมี
บทบาทในการกระตุน้ใหค้นในชุมชนรวมตวักนัเพือ่ทาํกจิกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  การรวมคนจึงเป็นขัน้ตอนที่สําคญัที่สุดเพราะการรวมคนด้วย “ความคิด” จะ
สามารถรวม  “พลงัใจ” ทาํใหไ้ดค้นทีม่ ี “คุณภาพ” 

 2. ขัน้ตอนท่ี  2  ร่วมคิด  การร่วมคดิเพื่อระดม “พลงัความคดิ” ใหรู้อ้ย่างชดัเจน  
โดยใช้กระบวนการมสี่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคดิเหน็ และประสบการณ์แล้ว
สรา้งความเขา้ใจร่วมกนั มกีารวเิคราะหป์ญัหา และโอกาสจดัลําดบัความสําคญัของปญัหา  
“จะเรยีนรูอ้ะไร เรยีนรูอ้ยา่งไร เรยีนรูก้บัใคร เรยีนรูท้ีไ่หน” ตอ้งกําหนดแนวทาง วธิกีาร และ
แผนงานในการแกป้ญัหา 
 3. ขัน้ตอนท่ี 3 ร่วมทาํ  การร่วมทําจะเป็นการดําเนินงานตามแผนงานทีก่ําหนด  
เชน่ การทดลองทาํ การปฏบิตังิานในพืน้ทีจ่รงิ การจดักจิกรรมจรงิ สถานการณ์จรงิ ประกอบ
กบัการใชห้ลกัการทฤษฎี  และเทคโนโลย ีและมรีะบบการบรหิารจดัการที่ดมีาสรา้งความ
เชื่อมโยงกนั 
 4. ขัน้ตอนท่ี  4  ร่วมสรปุบทเรียน  การรว่มสรปุบทเรยีนโดยเริม่จากการประเมนิ
ตนเอง และประเมนิผลงานผ่านกลุ่ม และเครอืข่ายทําใหเ้กดิการเชื่อมต่อทกัษะองค์ความรู ้
และประสบการณ์นําไปสูก่ารพฒันา  “องคค์วามรูใ้หม”่ การรว่มสรุปบทเรยีนจงึเป็นการสรา้ง  
“พลงัภมูปิญัญา” 
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 5. ขัน้ตอนท่ี  5  ร่วมรบัผลจากการกระทาํ เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยทีต่อ้งการยกยอ่ง
ชื่นชม และให้กําลังใจคนที่เสียสละ และทํางานให้กับชุมชน และสงัคมทําให้เกิดความ
ภาคภูมใิจและมคีวามสุขจากการทํางานร่วมกนั จงึเป็นการสร้าง “พลงัปิติ” ให้เกิดขึ้นแก่
ชุมชน ดงัภาพที ่ 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                    ภาพที ่ 4.4  กระบวนการเรยีนรูข้องชมุชน 
     ทีม่า  (คณะอนุกรรมการสง่เสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน, 2543) 

 

 จากภาพขา้งต้นกล่าวไดว้่า ขัน้ตอนการจดักระบวนการเรยีนรูใ้นชุมชนเริม่ต้นจาก  
“รวมคน รว่มคดิ รว่มทาํ รว่มสรปุบทเรยีน และรว่มรบัผลจากการกระทาํ”  ถา้ “วงจรแหง่การ
เรยีนรู”้ ของชุมชนใด “หมนุ” เรว็หรอืม ี“พลวตั” สงู แสดงวา่ชุมชนนัน้ม ี“พลงัการเรยีนรู”้ สงู 
  

รปูแบบการเรียนรูข้องชมุชน 

 

 ชุมชนจะเขม้แขง็ได้นัน้ประชาชนในชุมชนจะต้องมคีวามรู ้มปีญัญาที่เกดิจากการ
เรยีนรู้ เพื่อความอยู่รอดของตนเองจงึต้องแสวงหาความรู้ และองค์ความรูท้ี่ชดัเจนใหก้บั
ตนเอง ซึง่ในสงัคมทุกวนัน้ีสิง่สาํคญั คอื  “ความรู”้ ยคุน้ีเป็นยคุ “สงัคมแหง่การเรยีนรู”้ ชุมชน
ต่าง ๆ จงึตอ้งตระหนักถงึการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิความรู ้หรอืเป็นการเปลีย่นแปลง จากความ
ไมรู่สู้ก่ารรูอ้ยา่งเขา้ใจ จากสภาพมปีญัหาไปสูส่ภาวะแหง่การไรป้ญัหา ประชาชนจงึตอ้งเกดิ
การเรยีนรูข้ ึน้ โดยรปูแบบการเรยีนรูข้องประชาชนมลีกัษณะสาํคญัคอื (ปารชิาต ิวลยัเสถยีร, 
2549 ; เอกวทิย ์ณ ถลาง, 2539 ; ทองอยู ่ แกไ้ทรฮะ, 2543) 
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 1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  คอื การเรยีนรูท้ีม่พีืน้ฐานมาจากความสนใจของตนเอง  
ซึง่การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการเรยีนรูใ้นรปูแบบสาํคญั ดงัน้ี 
  1.1 การสงัเกต  ถอืเป็นธรรมชาตขิองการเรยีนรู ้ผูค้นจะเรยีนรูโ้ดยผ่าน ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย และใจเป็นปกตอิยู่แลว้ การสงัเกต และจดจํา หรอืที่เขา้ทํานอง “ครูพกัลกั
จํา” เป็นรูปแบบการเรยีนรู้ที่มมีาแต่เดมิ และยงัมต่ีอไปอกีเป็นลกัษณะแอบเอาอย่างตาม
แบบอย่างทีเ่ฝ้าสงัเกตอยู่เงยีบ ๆ แลว้รบัเอามาเป็นของตนเมื่อสามารถทําไดจ้รงิ ทัง้น้ีการ
สงัเกตในหลายกรณีได้พฒันาให้มีการจดบนัทึกประกอบ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์และ
เปรยีบเทยีบซึง่นําไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาทีถู่กตอ้งเหมาะสม และไดร้บัการยอมรบัจากฝา่ย 
ต่าง ๆ 

  1.2 การฝึกปฏิบติัด้วยตนเอง  หวัใจของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง คอื การฝึก
ปฏบิตัดิว้ยตนเอง หรอืการลองผดิลองถูกโดยในอดตีมนุษยเ์รยีนรูท้ีจ่ะดาํรงชวีติของตนใหอ้ยู่
รอด ในการหาอาหาร ต่อสูก้บัภยัธรรมชาต ิจงึตอ้งสะสมความรูค้วามเขา้ใจของตนไวล้องผดิ
ลองถูกเพื่อให้สอดคล้องกบัเงื่อนไข และบรบิทของตนเอง และนําไปสู่การปฏิบตัิจรงิจน
ประสบผลสําเรจ็ แล้วถ่ายทอดส่งต่อไปใหลู้กหลาน แต่บางครัง้ความรู ้และประสบการณ์
เหล่าน้ีไมส่ามารถนํามาใชไ้ดห้รอืใชแ้ลว้ไมป่ระสบผลสาํเรจ็ มนุษยจ์ะตอ้งใชป้ญัญาคดิหาวธิี
หรอืนําความรูเ้ดมิมาประยุกต์ใหม่การฝึกปฏบิตัิจรงิจงึเป็นวธิกีารเรยีนรูท้ี่ใหก้ระบวนการ 
และผลจากการทาํจงึทาํใหเ้กดิความสนใจ และความภาคภมูใิจในตนเอง 
  1.3 การฟัง และการพูด  เป็นการเรียนรู้ของบุคคลที่เกิดขึ้นจากความ
ตอ้งการรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร ความรู ้ใชก้ารพูดคุยแลกเปลีย่นระหว่างกนั เป็นวธิพีืน้ฐานมทีัง้
แบบเป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ ในลกัษณะการแลกเปลีย่นพดูคุยสนทนาธรรมดา หรอื
ผ่านเวทกีารประชุมแลกเปลีย่น แต่การฟงั และการพูดจะนําไปสู่การเรยีนรูไ้ด ้จําเป็นต้องมี
ความเท่าเทยีมกนัในการเขา้ร่วม มฉิะนัน้ผูเ้ขา้ร่วมจะมบีทบาทเป็นผูฟ้งั หรอืผูพ้ดูอย่างหน่ึง
อยา่งใดเป็นหลกัเพื่อใหเ้กดิการคดิรว่ม (Collective thinking) โดยไมถ่อืว่าจะมผีูใ้ดฝา่ยใดที่
ทาํหน้าทีแ่ลกเปลีย่นแบ่งปนั หรอืนําความรูท้ีต่นมอียูไ่ปถ่ายทอด หรอืครอบงาํผูอ้ื่น แต่ผูฟ้งั
และผูพ้ดูจะตื่นรูไ้ดใ้นตนเองอยา่งแตกต่างกนัออกไป 
 2. การเรียนรู้จากผู้อ่ืน  คือ การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคม จากบุคคล กลุ่มคนทีอ่ยูใ่กลช้ดิดว้ยความสมัพนัธส์ว่นตวั (Social relations)  

และบุคคลภายนอกทีม่คีวามสมัพนัธท์างวชิาชพีหรอืหน้าทีก่ารงานเกีย่วขอ้งกนั (Structural  

relations) ซึง่การเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่นเป็นการเรยีนรูใ้นรปูแบบ  ดงัน้ี 
  2.1 การเรียนรู้จากบรรพบุรุษ  และพ่อครู  แม่ครู  เป็นการเรียนรู้จาก
บรรพบุรุษในลกัษณะการถ่ายทอด ส่งผ่านความรู ้ภูมปิญัญาจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอกีรุ่น
หน่ึง จากบุคคลหน่ึงไปสูบุ่คคลหน่ึง เชน่ พอ่แมส่อนลกู ครสูอนศษิย ์ผูเ้ฒา่สอนหลาน  
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เป็นต้น บุคคลเหล่าน้ีจะถ่ายทอดผ่านสื่อ ภาษาพูด ภาษาเขยีน ภาษากาย และจะได้รบั
เน้ือหาความรู ้และองคค์วามรู ้ เป็นกระบวนการและเทคนิคทีส่ามารถนําไปปฏบิตัไิด ้
  2.2 การเรียนรู้ หรือได้รบัความรู้จากเพ่ือนบ้าน เครือญาติ  หรือคนใน
ชุมชนเดียวกนั  เป็นการเรยีนรูท้ีม่พีืน้ฐานบนความเชื่อเคารพศรทัธาไวว้างใจ และยอมรบั
ในแบบกลัยาณมติร 
  2.3 การเรียนรู้จากบุคคล หรือแหล่งการเรียนรู้ภายนอก  เป็นการเรยีนรู้
ทัง้ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตัจิากบุคคล หรอืแหล่งการเรยีนรูภ้ายนอกชุมชน ไดแ้ก่ 
   2.3.1 การเรยีนรู้จากผู้รู้  หรอืผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในลกัษณะของ
กจิกรรมต่าง ๆ จากผูรู้ ้หรอืผูเ้ชีย่วชาญจากภาครฐั และเอกชนทีนํ่าความรู ้และเทคโนโลยี
สมยัใหม่สู่ชุมชนทําใหเ้กดิความรูใ้หม่อย่างกวา้งขวางแลว้นํามาประยุกต์ใชก้บัตนเอง และ
ชุมชน เชน่  นกัวชิาการ นกัพฒันา เจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานของรฐั เป็นตน้ 
   2.3.2 การเรยีนรู้จากการศึกษาดูงาน เป็นการเรยีนรู้จากรูปธรรมจรงิ
โดยไปศึกษายงัแหล่ง หรอืสถานที่จรงิโดยวธิีการดูให้เหน็กบัตาเป็นการเรยีนรู้ที่เกดิจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทําให้ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ปญัหาอุปสรรค  ตลอดจนแนวทางแกไ้ข จงึเป็นวธิกีารเรยีนรูไ้ดเ้รว็สามารถ
สรา้งแรงบนัดาลใจ และความมัน่ใจใหก้บัผูไ้ปศกึษาดงูานเป็นอยา่งมาก 
   2.3.3 การเรียนรู้จากเครือข่าย  เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
ความรู ้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคลกบับุคคล หรอืกลุ่มกบักลุ่มเพื่อใหป้ระชาชนที่มคีวาม
สนใจรว่มกนัไดเ้กดิการแลกเปลีย่นความรูต่้อกนั 
   2.3.4 การเรยีนรูจ้ากแหล่งการเรยีนรู ้ เป็นการเรยีนรูข้องประชาชนที่
เกดิจากความต้องการขอ้มูลข่าวสาร ความรู ้โดยจะสามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากแหล่งการเรยีนรู้
ต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีแต่ในสถานศึกษาเท่านัน้ โดยแหล่งการเรียนรู้จะมีทัง้ในหน่วยงานที่
สาธารณะ ตลอดจนสถานที่ที่จดัไว้เป็นการเฉพาะเพื่อการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งอาจจะขอ
คาํแนะนํา หรอืคาํปรกึษาจากผูด้แูลรบัผดิชอบแหล่งการเรยีนรูน้ัน้ ๆ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นรูปแบบการเรียนรู้ในชุมชนระหว่างคนกับคน และ
สิ่งแวดล้อมจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากผู้อื่น ทัง้ 2 วิธีต้องอาศัยการ
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัสิง่แวดลอ้มเหมอืนกนั แตกต่างกนัเพยีงวธิแีรกเป็นการเรยีนรู้
ตามลกัษณะความตอ้งการของบุคคลทีเ่กดิจากการรูจ้กัคดิ รูจ้กัพจิารณา สว่นการเรยีนรูจ้าก
ผูอ้ื่นคอื การไดร้บัขอ้มลู  ความรูจ้ากการปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
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ชมุชนแห่งการเรียนรู ้
 

 ความเป็นสุขของชุมชนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการเข้าไปส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้
ร่วมกนัจากการปฏบิตั ิ เป็นการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคด์ว้ยสตปิญัญาทําใหชุ้มชนเกดิความ
เขม้แขง็ และสามารถดแูลตวัเองได ้ซึง่การสง่เสรมิการเรยีนรูน้ัน้อาจเป็นความรูเ้ก่าทีม่อียูใ่น
ชุมชน หรอืเป็นการเสรมิสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กบัชุมชนได้ เพราะฉะนัน้จงึต้องเน้นการ
เรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบตัิ และต้องพฒันาอย่างมีบูรณาการ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมี
ความสมัพนัธก์นั (ประเวศ  วะส,ี 2548) ชุมชนเหล่านัน้จงึจะไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นชุมชน
แหง่การเรยีนรูห้รอืชุมชนนกัปฏบิตั ิ(Community of practice เรยีกยอ่วา่ COP) เป็นลกัษณะ
ของการรวมกลุ่มคนทีม่คีวามสนใจในเรื่องเดยีวกนั เป็นไปอย่างสมคัรใจ เพื่อมาแลกเปลีย่น
เรยีนรูใ้นเรือ่งนัน้ ๆ รว่มกนั และเป็นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่โดยความรูท้ีไ่ดร้บันัน้เกดิจาก
การเรยีนรู ้และจากการปฏบิตั ิและผลลพัธ์ที่เกดิเป็นความรูน้ัน้ สมาชกิสามารถนําไปเป็น
แนวทางการพฒันาทัง้แก่ตนเอง และชุมชนได ้
 

 หลกัการเสริมสร้างชมุชนแห่งการเรียนรู้ 
 ชุมชนแห่งการเรยีนรู้เป็นปจัจยัที่สนับสนุนให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และการ
สร้างความรู้ใหม่โดยเป็นชุมชนที่ทํางานไปพร้อมกบัการเรยีนรู้ การสัง่สมความรู้ซึ่งการ
เสรมิสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้นัน้ต้องเน้นกระบวนการที่สําคญั คือ (กนกภรณ์  ชูเชิด, 
2547) 

 1. สนบัสนุนใหเ้กดิสมัพนัธภาพ และความร่วมมอืทีด่รีะหว่างองคก์ร และเครอืขา่ย
ในฐานะเป็นผูนํ้าความรูท้ีไ่ดไ้ปปฏบิตั ิ
 2. การสรา้งบรรยากาศในองค์กร  ใหเ้ป็นองค์กรแห่งสมาชกิที่มกีารสะท้อน และ
การเรยีนรูร้ว่มกนั 
 3. มุ่งการแสวงหาองค์ความรูท้ี่สามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
 4. มุง่เน้นการสนบัสนุนใหเ้กดิการแลกเปลีย่นในมติต่ิาง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 5. เชื่อมัน่ในหลกัการ “ทําไปเรยีนรูไ้ป” และผลลพัธ์การได้ความรูใ้หม่ ๆ ผลงาน
ใหมท่ีเ่ป็นนวตักรรมของชุมชน 
 

 แนวปฏิบติัของชมุชนแห่งการเรียนรู้ 
 อย่างไรกต็าม ถงึแมจ้ะมแีนวทางสนับสนุนใหเ้กดิชุมชนแห่งการเรยีนรูข้ ึน้ ทัง้จาก
ภาครฐั ภาคเอกชน หรอืชุมชนเองนัน้ แต่ชุมชนแห่งการเรยีนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากการ
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เรยีนรูไ้ม่ได้เกดิจากความต้องการของผูเ้รยีนรูใ้นชุมชน หรอืการกระตุ้นจากปจัจยัภายใน 
และภายนอกชุมชน จนนําไปสู่การลงมือปฏิบตัิจริงด้วยตนเอง ซึ่งทัง้หมดจะต้องอาศัย
กระบวนการคดิ การทบทวน และการรวบรวมขอ้มลู ความรู ้หรอืประสบการณ์เพื่อวเิคราะห์
จนทาํใหเ้กดิความเขา้ใจ และนําไปสูก่ารเกดิปญัญา  ดงันัน้สมาชกิ หรอืประชาชนของชุมชน
แหง่การเรยีนรูต้อ้งมแีนวปฏบิตัต่ิอการเรยีนรู ้ดงัน้ี  (สทุธนินัท ์ ปรชัญพฤทธิ,์ 2548) 

 1. การยกระดบัความรู้  เป็นการรวบรวมความรูจ้ากทีไ่ดร้บัทัง้จากเอกสาร ตํารา  
การเสวนา การศึกษาความรู้จากนักวิชาการที่เป็นความรู้แปลกใหม่ถือเป็นการยกระดบั
ความรูเ้พือ่ทีจ่ะหาแนวทางพฒันาต่อไป 
 2. กระบวนการสร้าง โดยใชจ้นิตนาการ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ตอ้งใหส้มาชกิ
ไดค้ดิ หรอืทบทวนสิง่ต่าง ๆ เช่น ไดเ้รยีนรูว้ธิปีรบัปรุงดนิ ประโยชน์ของเศษไมใ้บหญา้ ได้
เรียนรู้เรื่องต้นไม้กับมนุษย์ เป็นต้น เมื่อได้มีการเรียนรู้โดยการรวมกลุ่ม วิเคราะห ์ 
สงัเคราะหร์ว่มกนั  จนทาํใหเ้กดิองคค์วามรูร้ว่มกนั 

 3. บรรยากาศ และวฒันธรรมองคก์ร  บรรยากาศการเรยีนรูจ้ะตอ้งกระตุน้พลงั
แห่งการเรยีน เช่น การพูดคุยกนัเอง คุยกบัผู้อื่น คุยกบันักวชิาการ การวางแผนร่วมกนั  
การไปศกึษาดูงาน  เป็นต้น  ถอืเป็นการกระตุ้นใหเ้กดิการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้หน็โลกกวา้งแห่ง
การเรยีนรูว้่าคนอื่น หรอืที่อื่น ๆ มคีวามก้าวหน้าไปมากน้อยเพยีงใด และในสมาชกิต้องมี
การพดูคุย แลกเปลีย่น และวางแผนช่วยเหลอืกนั เพราะในสมาชกิดว้ยกนัจะรูก้นัเองว่าใคร
อยูร่ะดบัไหน อยา่งไร เพือ่หาแนวทางแกไ้ขปญัหารว่มกนั 
 4. การใช้ความรู้และชุมชนความรู้  ต้องรู้จกั และรู้ทนักบัความเปลี่ยนแปลง  
เพราะความรูน้ัน้ถือเป็นส่วนหน่ึงของชวีติ ใครเรยีนใครได้ ใครทําใครได้ ซึ่งการเรยีนรูไ้ม่
จําเป็นต้องรูทุ้กเรื่อง แต่ควรรูใ้นสิง่ทีค่วรรูค้วรทําทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติ และการงาน และการ
เรยีนรูข้องชุมชนมมีานานแลว้จนเกดิเป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ดงันัน้ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้ีม่ ี
ความสามารถกําหนดตนเอง (Self - directed) จะทาํใหชุ้มชนนัน้มกีารเปลีย่นแปลง และมี
การเรยีนรูต้ลอดเวลา 
  

 วงจรการเรียนรู้ของชมุชนแห่งการเรียนรู้ 
 การเรยีนรูข้องชุมชนจะนําไปสูป่ญัญาเพือ่แกป้ญัหาไดต่้อไป โดยหลกัสาํคญัของการ
เรยีนรูข้องแต่ละคนสามารถเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง แมจ้ะตอ้งอาศยัเงื่อนไข สภาวะ
และเวลาที่แตกต่างกนั แต่ทุกคนก็สามารถเรยีนรูฝึ้กฝนพฒันาตนเองได้ ในการเรยีนรูส้ ิง่
ใหม่ๆ สามารถบูรณาการความรูเ้ดมิเขา้กบัความรูใ้หม่ และสามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ๆ 

ขึน้ได ้จงึเกดิเป็น “วงจรการเรยีนรู”้ ขึน้ ซึง่มอีงคป์ระกอบสาํคญั 7 ขัน้ตอน คอื (พชัรนิทร ์ 
สริสนุทร, 2550)  คอื 
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 1. การคน้หาความรู ้(Knowledge edentification) 

 2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้(Knowledge creation and acquisition) 

 3. การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ (Knowledge organization) 

 4. การประมวลและกลัน่กรองความรู ้(Knowledge codification and refinement) 

 5. การเขา้ถงึความรู ้(Knowledge access) 

 6. การแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรู ้(Knowledge sharing) 

 7. การเรยีนรู ้(Learning) 

 วงจรแห่งการเรียนรู้ของชุมชนประกอบด้วยการค้นหา การแสวงหาความรู้ การ
รวบรวม การจดัเกบ็ การเผยแพร่ การถ่ายทอด การแบ่งปนัความรู ้และมกีารเรยีนรูจ้งึสรุป
เป็นขัน้ตอนได ้ดงัภาพ  4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 4.5  วงจรแหง่การเรยีนรูข้องชุมชน 
                              ทีม่า (พชัรนิทร ์ สริสนุทร, 2550) 

 

คณุลกัษณะของประชาชนกบัการเรียนรู ้
 

 ประชาชนในชุมชนจําเป็นต้องพฒันาตนเองอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดจะต้องมกีาร
เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ หรอืเรยีนรูต้ามกระแสนิยม สุดทา้ยจะตอ้งนําความรู ้หรอืประสบการณ์เดมิ
มาปรบัปรุง พฒันาใหถู้กตอ้ง ชดัเจนยิง่ขึน้ แต่การทีจ่ะไดค้วามรูต่้าง ๆ มาใชป้ระโยชน์นัน้  
อาจตอ้งอาศยัทกัษะความรูห้รอืปจัจยัอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุน ซึ่งปจัจยัทีจ่ะทําใหก้ารเรยีนรู้
ประสบผลสาํเรจ็จนไดร้บัความรูน้ัน้ ประชาชนจะตอ้งมคีุณลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี (ประเวศ  
วะส,ี 2542 ; เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศศ์กัดิ,์ 2539ข) สรปุไดด้งัน้ี 
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 1. ฝึกเป็นคนรกัการอ่านหนังสือ  หมัน่แสวงหาความรูต่้าง ๆ อยูเ่สมอดว้ยความ
สนใจ คอยติดตามวทิยาการใหม่ ๆ อ่านหนังสอืหรอืสื่อสารสนเทศอื่น ๆ ใหเ้ป็นนิสยัหรอื
ศกึษาสอบถามในเรือ่งทีส่นใจอยูเ่สมอ 
 2. ฝึกสงัเกต  สงัเกตจากสิง่ทีเ่ราเหน็ หรอืสิง่แวดลอ้ม การฝึกสงัเกตจะทําใหเ้กดิ
ปญัญามาก โลกทศัน์ และวธิคีดิ สต ิ- สมาธ ิจะเขา้ไปมผีลต่อการสงัเกต จะนําไปสู่การคดิ
วเิคราะหห์าเหตุผลเพือ่หาขอ้สรปุได ้
 3. ฝึกบนัทึก  การฝึกบนัทกึ เช่น การวาดรูป ถ่ายภาพ ถ่ายวดีโิอ การเขยีน การ
บนัทกึเป็นการพฒันาปญัญา 
 4. ฝึกการฟัง เพราะถ้ารูจ้กัฟงัคนอื่นจะทําใหฉ้ลาดยิง่ขึน้ เพราะบางคนไม่ไดย้นิ
คนอื่นพูด หมกมุ่นอยู่ในความคดิของตนเองควรเปิดหู เปิดตา เปิดใจในการเรยีนรูอ้ยู่ทุก
เวลา  ควรเป็นผูท้ีช่อบสนทนากบัผูรู้ใ้นดา้นต่าง ๆ 

 5. ฝึกปจุฉา - วิสชันา  เมือ่มขีอ้สงสยัตอ้งรูจ้กัถาม - ตอบ ซึง่เป็นการฝึกใชเ้หตุผล  
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ทาํใหเ้กดิความแจม่แจง้ในเรือ่งนัน้ ๆ 

 6. ฝึกตัง้สมมุติฐานและตัง้คําถาม  เวลาเรียนรู้อะไรไปแล้วต้องสามารถตัง้
คาํถามไดว้า่สิง่น้ีคอือะไร  สิง่นัน้เกดิจากอะไร อะไรมปีระโยชน์ ทาํอยา่งไรจะสาํเรจ็ 
 7. ฝึกการค้นหาคาํตอบ  ควรไปค้นหาคําตอบจากหนังสอื ตํารา อนิเทอร์เน็ต  
หรอืผูรู้ ้แลว้แต่ธรรมชาตขิองคาํถาม โดยตอ้งตระหนกัว่าสิง่ทีต่นยงัไม่รูย้งัไมเ่ขา้ใจ และเหน็
ว่าเป็นสิง่ที่มคีุณค่า และเป็นประโยชน์จะต้องเขา้ไปศกึษาเรยีนรูห้าคําตอบ จนเกดิความรู ้ 
ความเขา้ใจ การคน้หาความรูห้รอืคําตอบต่าง ๆ จะทําใหส้นุก และไดร้บัความรูม้าก และจะ
เป็นเครือ่งมอืทีเ่ปิดไปสูโ่ลกแหง่การเรยีนรูไ้รพ้รมแดน 
 8. ฝึกอุตสาหะพากเพียร  การเรยีนรู้ต้องเกิดจากความขยนัหมัน่เพยีรในการ
เรยีนรูส้ะสมทลีะเลก็ละน้อยดว้ยความอดทน ความรูจ้งึจะพอกพนูขึน้จนสามารถนําไปใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ได ้การเรยีนรูข้องประชาชนในชุมชนบางแห่งมคีวามยากลําบากทําใหท้อ้ใจ  
การเรียนจึงไม่ต่อเน่ืองหยุดชะงกัเสียโอกาสแต่ผู้ที่มีความอุตสาหะ พากเพียร แม้จะมี
อุปสรรคแต่มคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจ ทาํใหก้ารเรยีนรูด้าํเนินต่อไปได ้
 ดงันัน้ประชาชนในชุมชนจะต้องตระหนักถงึความสําคญัของการเรยีนรูจ้ะต้องสรา้ง
วนิยั ฝึกฝน และมสีมาธดิใีนการเรยีนรูโ้ดยมุง่เน้นการเรยีนรูท้ีส่ามารถนําไปใชไ้ดใ้นชวีติจรงิ 
และทุกคนจะตอ้งรูจ้กัแสวงหา คน้ควา้ ใสใ่จ และสรา้งความรูใ้หมอ่ยา่งต่อเน่ือง 
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การส่งเสริมการเรียนรูข้องชมุชน 

  

 การส่งเสรมิให้ประชาชนได้มโีอกาสเรยีนรู้ และสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองไดน้ัน้ จงึมหีน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ เช่น สํานักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั ไดจ้ดัทําโครงการส่งเสรมิการเรยีนรูข้ ึน้ถอืเป็นโครงการทีส่นับสนุน 
และเสริมสร้างศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีการเรียนรู้ โครงการที่สําคัญคือ  
(สาํนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, 2551) 

 1.  โครงการท่ีอ่านหนังสือประจาํหมู่บา้น จดัขึน้เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมนิีสยัรกั
การอ่าน และป้องกนัการลมืหนังสอืซึง่มกีระจายอยู่ทัว่ประเทศ ปจัจุบนัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เป็นผูด้แูล 
 2.  โครงการพฒันาศนูยก์ารเรียนรู้ของประชาชน เป็นศูนยก์ารเรยีนตลอดชวีติ
จดัตัง้ขึน้ เพื่อเป็นศูนยก์ลางการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องประชาชน เพื่อเสรมิสรา้งโอกาส
การเรยีนรูส้าํหรบัประชาชน 
 3.  โครงการเติมน้ําใจใส่ห้องสมดุ  จดัขึน้เพือ่รณรงคใ์หป้ระชาชน บรษิทั หา้งรา้น
รว่มบรจิาคหนงัสอืใหมเ่พือ่ชว่ยใหห้อ้งสมดุประชาชนมหีนงัสอืทีเ่พยีงพอ และหลากหลาย 
 4.  โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี  จัดขึ้นเพื่อให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งจัด
กจิกรรมสง่เสรมิการอ่านแก่ประชาชน เช่น บรกิารหนังสอืทีป่ระชาชนตอ้งการ หนังสอืพมิพ ์

วารสาร การตอบปญัหา เป็นต้น การดําเนินกิจกรรม อาจร่วมกบัหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่
พฒันาชุมชน สาธารณสขุ เกษตรอาํเภอ  เป็นตน้ 
 5.  โครงการห้องสมุดมีชีวิต และห้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส ์ จดัขึน้เพื่อบรกิารสื่อ
สมยัใหมใ่นหอ้งสมดุประชาชน ทาํใหผู้ร้บับรกิารมคีวามสนใจ หรอืเรยีนรูม้ากขึน้ มกีารจดัทาํ
เวบ็ไซตบ์รกิารขอ้มลูดา้นสขุภาพ อาชพี วชิาการต่าง ๆ แก่ผูท้ีไ่มส่ะดวกมาใชบ้รกิาร 
 6.  โครงการขยายแหล่งการเรียนรู้ จดัขึน้เพื่อเป็นแหล่งศกึษาหาความรูส้ําหรบั
ประชาชน โดยกําหนดเป้าหมายการจดัตัง้ห้องสมุดประชาชนให้ครอบคลุมทุกอําเภอทัว่
ประเทศ 
 โครงการต่าง ๆ ที่กล่าวมานัน้ นับว่าเป็นโครงการที่สนับสนุน และส่งเสรมิสร้าง
ศกัยภาพสําหรบัประชาชนเพื่อใหม้กีารเรยีนรู้ตลอดเวลาอนัเกิดจากประสบการณ์ทัง้ทาง
ทฤษฎ ีและการฝึกปฏบิตั ิประชาชนสามารถคน้หาความรูไ้ดจ้ากแหล่งการเรยีนรูท้ีเ่ขา้ถงึได้
อย่างสะดวกเมื่อประชาชนเกิดการเรยีนรู้ตลอดเวลาจะช่วยให้การดํารงชวีิตของบุคคลมี
คุณคา่มากยิง่ขึน้ 
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การรูส้ารสนเทศเพ่ือการเรียนรูข้องชมุชน 

 

 อนาคตของประเทศไทยอยูท่ีก่ารเตบิโตทางปญัญา เพราะการเตบิโตทางปญัญาไมม่ี
ขอ้จํากดัยิง่เตบิโตยิง่ด ีและนําไปสู่ความเจรญิรอบดา้นอย่างสมดุล เช่น การแกป้ญัหาความ
ยากจน และปญัหาอื่น ๆ ได้ คนไทยควรรู้ความจรงิอย่างทัว่ถึง และต้องสร้างนิสยัในการ
เรยีนรู ้และมกีระบวนการเรยีนรูท้ีด่ ีเพราะการรูค้วามจรงิเป็นฐานของปญัญา การไม่รูค้วาม
จรงิ หรอืการรู้ความไม่จรงิทําให้ด้อยปญัญา ซึ่งการทําให้รูค้วามจรงิ คอื การได้รบัขอ้มูล
ข่าวสารอนัเป็นความรูท้ี่ถูกต้อง ถ้าทุกคน และทุกหน่วยในสงัคมมขีอ้มูลข่าวสารที่ถูกต้อง  
ชดัเจน แม่นยาํ เขา้ใจงา่ย มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มูลใหเ้ป็นความรูก้จ็ะทําใหม้ปีญัญา  
และประเทศจะต้องใหค้วามสําคญักบัยุทธศาสตรท์างปญัญา คอื พฒันาคนทัง้ประเทศใหม้ี
นิสยัในการเรยีนรู ้และมกีระบวนการเรยีนรูท้ีด่ ีซึง่เราตอ้งยอมรบัว่าความลม้เหลวของชุมชน
บางแห่งเกดิจากการขาดความรู ้ปญัหาของชุมชนจงึไม่ใช่จนเงนิ หรอืจนทรพัยากรเท่านัน้ 
แต่จนขอ้มลู จนความรู ้จนปญัญา การช่วยใหชุ้มชนไดเ้รยีนรูเ้ป็นการช่วยใหพ้วกเขาหายโง ่
หายจน หายเจบ็แบบเดมิ ๆ อกีต่อไป จงึตอ้งช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละใชฐ้านความรูท้ีไ่ดร้บั
นําไปสูก่ารเชื่อมโยงกจิกรรมต่าง ๆ ในการดาํเนินชวีติ (ประเวศ วะส,ี 2552 ; เสร ี พงศพ์ศิ, 
2550)   

 การรูส้ารสนเทศของประชาชนในชุมชนจงึเป็นปจัจยัสนับสนุนการเรยีนรูใ้หป้ระสบ
ผลสาํเรจ็ เพราะการรูส้ารสนเทศจะเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูศ้าสตรต่์างๆ ต่อไป จงึตอ้งมุ่ง
ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในชุมชนไดต้ระหนักถึงความสําคญั และความจําเป็นของสารสนเทศ  
การเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การวเิคราะห ์ประเมนิสารสนเทศ 
และการประยุกต์ใช้สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ หากขาดทกัษะการรู้
สารสนเทศจะทําใหก้ารเรยีนรูข้องชุมชนมอุีปสรรคเกดิขึน้ได้  ดงันัน้การรูส้ารสนเทศเป็น
สิง่จําเป็นทีผู่เ้รยีนรูต้้องใชเ้พื่อแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และสรา้งองคค์วามรูข้อง
ตนภายใตค้วามเขา้ใจของตนเองแลว้จงึนําไปบูรณาการรว่มกบัผูอ้ื่น หรอืเรยีนรูร้่วมกบัผูอ้ื่น  
เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยกนัจงึเหมาะสําหรบัการเรยีนรูใ้นชุมชน  ชุมชนที่มกีารช่วยเหลอื
เกื้อกนั ยอมรบัความแตกต่าง และนําสิง่ดี ๆ ของผู้อื่นมาผสมผสานแลกเปลี่ยนกนั เมื่อ
ประชาชนในชุมชนมคีวามสามารถเขา้ถงึสารสนเทศ และดงึสารสนเทศออกมาเป็นความรูไ้ด ้ 
จะทําใหก้ารเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ดงักรณีชุมชนตวัอย่างทีม่กีารเรยีนรูแ้ละ
ใชส้ารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน  2 กรณ ี คอื 
 1. ชุมชนบ้านบวั  อําเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร ที่ได้รวมตัวกันจัดตัง้  
“เครอืข่ายอนิแปง” ขึน้มาเป็นเครอืข่ายองค์กรชุมชน เริม่ต้นจากการเรยีนรูท้ี่มาของความ
ยากจนของตนเอง และเป็นหน้ีเป็นสนิ มกีารทาํลายป่าเพื่อปลูกพชืเชงิเดยีว โดยหวงัจะใหม้ี
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รายไดเ้พิม่ขึน้ แต่รายจ่ายมากกว่าเดมิ อกีปญัหาหน้ีสนิกเ็พิม่ขึน้จงึทาํใหชุ้มชนคน้หาสาเหตุ
ทีม่าของปญัหา และทาํใหชุ้มชนมองเหน็ปญัหา แสวงหาวธิแีกไ้ข โดยเริม่ตน้จากการเรยีนรู้
ฟ้ืนฟูอนุรกัษ์ปา่คอื  “ยกปา่มาไวบ้า้น  ยกภูพานมาไวส้วน”  หมายถงึ อยากกนิอะไรกเ็อามา
ปลกูทีบ่า้นทีส่วน อยากไดไ้มช้นิดไหน สมนุไพรอะไร กห็าพนัธุม์าปลกูในทีข่องตน เอาไวก้นิ  
เหลือก็ขาย ได้เงนิมาก็ใช้หน้ี หลกัสําคญัคอื ชุมชนได้มกีารเรยีนรู้จากการปฏิบตัิจรงิ ทัง้
ส่วนตวั และเรยีนรู้ร่วมกนั พวกเขาเริม่รู้จกัความต้องการของตนเอง รู้จกัการค้นหาหรอื
แสวงหาสารสนเทศจากภูมปิญัญาดัง้เดมิซึง่เป็นบรรพบุรุษ มกีารเรยีนรู ้และเอาความรู ้ภูมิ
ปญัญามาประยุกต์ และพวกเขาเรียนรู้ และค้นหาพนัธุ์ไม้ป่าต่าง ๆ ได้ความรู้มาแล้วก็
รวบรวม วเิคราะห์ ตรวจสอบ ถึงสรรพคุณต่าง ๆ ถือเป็นการประเมนิสารสนเทศที่ได้รบั  
หากถูกต้องแล้วเชื่อถือได้ในสรรพคุณแล้ว ก็มีการใช้สารสนเทศโดยถ่ายทอด เผยแพร ่
แลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน  ผลงานของกลุ่มอินแปง ที่ช่วยกันค้นหา ร่วมกันบริโภค 
รว่มกนัผลติ รว่มทุน รว่มจดัการ  เช่น การทาํน้ําผลไม ้ไดแ้ก่ น้ําหมากเมา่ หมากแงว หมาก
ไฟ หมากคอ้ เป็นตน้ การเลี้ยงสตัว ์การปลูกพชื การทําปุ๋ ย เป็นต้น  สิง่เหล่าน้ีเกดิจากการ
เรยีนรู้ร่วมกนัของชุมชน และการใช้ทกัษะการรู้สารสนเทศเพื่อค้นหาหรอืแสวงหาข้อมูล
ขา่วสาร สารสนเทศ ความรู ้เพราะการดาํเนินงานต่าง ๆ ตอ้งอาศยักระบวนการรูส้ารสนเทศ
เพือ่ใหไ้ดร้บัสารสนเทศทีถู่กตอ้ง และตรงกบัความตอ้งการมากทีสุ่ด เครอืขา่ยอนิแปงจงึเกดิ
จากการเรยีนรูข้องชุมชนที่อาศยัประสบการณ์ และความรูต่้าง ๆ จากการแสวงหาความรู้
ใหม ่ๆ บนฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่จนทาํใหไ้ปสูจุ่ดหมายการพึง่พาตนเองได ้
 2. กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวงัน้ําเขียว  ของอาํเภอวงัน้ําเขียว  จงัหวดั
นครราชสีมา  ปจัจุบนักลุ่มน้ีไดร้บัพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  จากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
รบักลุ่มเขา้ไวใ้นโครงการอนัเน่ืองจากพระราชดาํร ิเมือ่วนัที ่9 ตุลาคม พ.ศ. 2541 กลุ่มน้ีเกดิ
จากแนวความคดิของ นายอํานาจ หมายยอดกลาง และการรวมกลุ่มสมาชกิ เพื่อการทํา
เกษตรด้วยการเพาะปลูกผกั และผลไม้ไร้สารพษิ ไม่ต้องการใช้สารเคมใีนการทําเกษตร 
เพราะผลตกคา้งในผลผลติส่งผลทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพร่างกายของผูบ้รโิภคได ้ แต่การ
ทาํเพาะปลกูผกั และผลไมไ้รส้ารพษิโดยไมใ่ชส้ารเคมใีนการเกษตรในขณะนัน้ ถอืวา่เป็นการ
เปลีย่นแปลงความคดิใหม่ในการทําเกษตรของสงัคมไทย จงึเป็นวธิปีฏบิตัใิหม่แต่ปรากฏว่า
การคา้ขายผกั และผลไมไ้รส้ารพษิของ นายอํานาจ  หมายยอดกลาง และสมาชกิในชุมชน 
ไดก้ลายเป็นสนิคา้ทีต่ลาดตอ้งการ และสรา้งรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 จงึไดต้ัง้
ชื่อวา่ “กลุ่มสง่เสรมิกสกิรรมไรส้ารพษิวงัน้ําเขยีว”  เมือ่วนัที ่ 22 มกราคม พ.ศ. 2541 

เป็นตน้มา จะเหน็ไดว้า่กลุ่มน้ีมผีูนํ้ากลุ่มทีไ่ดศ้กึษาขอ้มลู แสวงหาสารสนเทศ จากการพดูคุย
กบัผูรู้ ้นักวชิาการ จากการศกึษาดูงาน หรอืจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ มกีารใชท้กัษะการรู้
สารสนเทศเขา้ไปกบัการเรยีนรู ้โดยรูค้วามตอ้งการของตนเองทีจ่ะปลูกพชืไรส้ารพษิ  เมื่อรู้
ความต้องการขัน้ต่อไป ก็แสวงหาสารสนเทศว่าจะปลูกพืชประเภทใด ในดินสภาพไหน 
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ฤดกูาลชว่งใด เกบ็เกีย่วอยา่งไร จะสง่ขายทีไ่หน สิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัทีผู่นํ้ากลุ่ม และสมาชกิ
กลุ่มต้องศึกษาหาความรู้  ซึ่งกลุ่มได้ใช้ทกัษะการรูส้ารสนเทศกบัการเรยีนรู้ควบคู่กนัไป 
กลุ่มน้ีได้นําสารสนเทศจากที่ตนได้รบัแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ได้รบัจากการเรยีนรู้ด้วย
วธิกีารต่าง ๆ มาสงัเคราะหใ์หเ้กดิองคค์วามรูใ้หมใ่นกลุ่มของตน ถอืวา่เป็นการนําสารสนเทศ
ทีไ่ดม้าใชใ้นการคดิวเิคราะห ์ประเมนิ และใชส้ารสนเทศเพือ่แกป้ญัหาได ้
 จากกรณีตวัอย่างทีก่ล่าวมา ของกลุ่มอนิแปง และกลุ่มส่งเสรมิกสกิรรมไรส้ารพษิวงั
น้ําเขยีว  ต่างมคีวามพยายามในการพึง่พาตนเอง โดยอาศยัปญัหาทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้การ
ทดลองปฏบิตั ิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ ความรูใ้หม่ ๆ  

แล้วนํามาประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของตนเองบนพืน้ฐานความต้องการ และความ
เป็นไปไดข้องตนเอง มกีารเขา้ถงึสารสนเทศ รูจ้กัประเมนิสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศจาก
กจิกรรม และแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัชุมชนตนเองซึง่ทัง้  2  กลุ่มน้ีจะตอ้งคน้หา
ความรู้ จากสิง่รอบตวั และจากภายนอก มกีารพฒันาความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ือง ต้องรู้ว่า
ตนเองมคีวามรูใ้นเรื่องใด ตอ้งการความรูใ้นเรื่องใด และตอ้งคน้หามาจากทีไ่หน ดงันัน้  การ
รูส้ารสนเทศจงึมคีวามสาํคญัต่อบุคคลในชุมชน เพราะจําเป็นตอ้งใชเ้สรมิสรา้งการเรยีนรูใ้ห้
บรรลุตามที่ต้องการ โดยสรุปการรู้สารสนเทศกับการเรียนรู้ของชุมชน เป็นสิ่งที่มี
ความสมัพนัธแ์ละเกีย่วขอ้งกนั  ดงัภาพที ่4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 4.6  ความสมัพนัธก์ารรูส้ารสนเทศกบัการเรยีนรูข้องชุมชน 
 

 จากภาพขา้งตน้กล่าวไดว้่า เมื่อชุมชนมกีารเรยีนรู ้และนําทกัษะการรูส้ารสนเทศไป
ใชเ้ป็นกระบวนการสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้โดยนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงจากไม่รูก้ส็ู่การรูจ้รงิ รู้
แจ้ง จากสภาพมีปญัหาก็เกิดมีปญัญานําไปสู่การแก้ปญัหาได้ และจากมีทุกข์ก็นําไปสู่
ความสุขทีเ่กดิจากความสาํเรจ็ของตนเอง ผลลพัธข์องการเรยีนรู ้คอื มกีารเปลีย่นแปลงทีด่ี
ขึน้ ในดา้น เชน่ การดาํรงชวีติ การประกอบอาชพี  เศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้   
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บทสรปุ 

 

 การเรยีนรู้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกนั เพื่อนําความรู้มาสร้างสรรค์พฒันา
ตนเอง และสงัคมใหม้คีวามสุข การเรยีนรูเ้ป็นสิง่สาํคญัทีสุ่ดในการพฒันาคน เพราะเป็นวถิี
นําไปสู่การเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง การดํารงชวีติใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมกบัสภาพทีเ่ป็นอยู ่ 
การเรยีนรูจ้ะตอ้งเกดิขึน้กบัทุกคนในทุกแหง่ ทัง้การศกึษาในระบบ นอกระบบ และการศกึษา
ตามอธัยาศยั แต่การศกึษาทุกประเภทตอ้งสง่เสรมิใหค้นมคีวามรู ้ความเขา้ใจ มศีกัยภาพใน
การพฒันาตนเอง และสามารถแก้ปญัหาได้ โดยเฉพาะประชาชนต้องมกีารเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองเพือ่ใหส้ามารถดาํรงชวีติอยูไ่ดท้า่มกลางความเปลีย่นแปลง การเรยีนรูข้องประชาชน
ในชุมชนจงึเป็นการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการชวีติ และการงาน  ลกัษณะการเรยีนรูม้ที ัง้เป็น
แบบปจัเจกบุคคล หรอืการรวมกลุ่มเพื่อเรยีนรู้ร่วมกนั แต่สิง่ที่จะทําให้การเรยีนรู้ประสบ
ผลสําเร็จนัน้ ผู้เรียนทุกคนจะต้องใช้ทักษะการรู้สารสนเทศ ต้องรู้จ ักแสวงหาข้อมูล  
สารสนเทศ ความรู ้ใส่ใจคน้ควา้ และสรา้งความรูใ้หม่อย่างต่อเน่ือง  ดงันัน้การรูส้ารสนเทศ
จงึเปรยีบเสมอืนหวัใจหลกัของกระบวนการเรยีนรู ้ทีทุ่กคนตอ้งตระหนกัรูส้ารสนเทศเพื่อเป็น
บนัไดทอดสู่การเอาความรูม้าแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ หรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ และ
นวตักรรม ทีก่่อประโยชน์ทัง้แก่ สว่นตน สว่นรวม และประเทศชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 



 

บทท่ี  5 

 

ทกัษะการรู้สารสนเทศของชุมชน 

 

 เมื่อปจัจุบนัเป็นยุคเศรษฐกจิฐานความรู้ ผูเ้รยีนรูใ้นยุคน้ีอาจเป็นบุคคลที่รูเ้ท่าทนั
ขอ้มลูขา่วสาร ความรูต่้าง ๆ การรูส้ารสนเทศจงึเป็นทกัษะทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ต่อการเรยีนรูข้อง
บุคคล หากบุคคลสามารถกาํหนดขอบเขตสารสนเทศทีต่อ้งการ สามารถเขา้ถงึสารสนเทศได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ รูจ้กัประเมนิสารสนเทศอย่างชาญฉลาดแลว้บูรณาการสารสนเทศใหม่
เขา้กบัความรู้เดมิของตนเอง และรูจ้กัใช้สารสนเทศอย่างมวีจิารณญาณ นําสารสนเทศที่
กลัน่กรองแลว้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ตรงตามวตัถุประสงคท์ีว่างไวแ้ลว้มกีารแสวงหาความรู้
ใหม ่ๆ อยูเ่สมอโดยอาศยักระบวนการรูส้ารสนเทศเพือ่คดัสรรสารสนเทศทีม่คีุณคา่เพือ่นําไป
แก้ปญัหาที่ตนประสบอยู่ได้ด้วยตนเองนับว่าเป็นสิง่สําคญัที่จะสรา้งความสําเรจ็และสรา้ง
คุณภาพชวีติใหก้บัประชาชนได ้ดงันัน้การรูส้ารสนเทศจงึตอ้งสง่เสรมิใหเ้กดิขึน้กบัประชาชน
ทัว่ไปใหรู้ถ้งึหลกัการเขา้ถงึการประเมนิ และการใชส้ารสนเทศเพื่อใหบุ้คคลเหล่าน้ีรูเ้ท่าทนั
กบัปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นของสารสนเทศ และสามารถนําสารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและส่วนรวม  การรู้สารสนเทศจงึเปรยีบเสมอืนบนัไดที่จะนําพาผู้
เรยีนรูก้า้วสูค่วามสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้
 

ประชาชนกบัการรูส้ารสนเทศ 

 

 การรูส้ารสนเทศมคีวามสําคญักบัประชาชนเพราะสารสนเทศมคีวามจําเป็นสําหรบั
ทุกคน และทุกสาขาอาชพีที่จะต้องศกึษาแสวงหาความรู้มาพฒันาตนเอง ครอบครวั และ
สงัคมใหเ้กดิการพฒันาเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ ประชาชนไมว่่าจะอยูใ่นชุมชนเมอืงหรอื
ชุมชนชนบท ตอ้งมกีารนําสารสนเทศมาใชใ้นชวีติประจาํวนัใหส้ามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ อนัจะนําไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติของตนเองใหด้ขีึน้ แต่ทัง้น้ีประชาชน
ต้องรูส้ารสนเทศ เพราะผูรู้ส้ารสนเทศจะสามารถเลอืกสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ที่สุดเมื่อ
ต้องการตดัสนิใจ บุคคลเหล่าน้ีจะมลีกัษณะเป็นผู้เรยีนรู้ตลอดชวีติพร้อมรบัความรู้ใหม่ๆ 

รวมทัง้ความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ จากภายนอกไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ประเทศไทยมีนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัด เจนอาทิเช่น  
พระราชบญัญตัิการศึกษา พ.ศ. 2542 มุ่งปฏริูปการศกึษามุ่งสู่การศึกษาตลอดชวีติมกีาร
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เรยีนรูด้ว้ยตนเองมกีารแสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ ทาํใหผู้เ้รยีนจาํเป็นตอ้งเป็นผูรู้้
สารสนเทศ (ชุตมิา  สจัจานนท,์ 2550) 

 ยิง่ปจัจุบนัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสงัคมโลกเกดิขึน้อย่างรวดเรว็และตลอดเวลา
เราทุกคนที่เป็นพลเมอืงของประเทศต้องกระตอืรอืรน้ที่จะพฒันาตนเองรูจ้กัแสวงหาขอ้มูล
ขา่วสารความรูใ้หม่ ๆ ดว้ยตนเองอยู่ตลอดเวลาและตลอดชวีติเพื่อใหเ้ป็นคนทีท่นัสมยั และ
ใหม้คีวามรูห้รอืทกัษะทัง้ในดา้นทางโลกและทางธรรมคอื เป็นคนเก่งและเป็นคนด ี 
(มนสัวาสน์  โกวทิยา, 2543) ในการพฒันาประเทศจงึตอ้งสง่เสรมิ และปลกูฝงัใหป้ระชาชนมี
ความใฝ่รู้ตลอดเวลา และต้องมีทักษะในการเข้าถึงสารสนเทศ รู้จ ักคัดสรร ประเมิน
สารสนเทศทีไ่ดม้า และใชส้ารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ หากประชาชนทุกเพศ ทุกวยั ทุก
ระดบัการศกึษารู้จกัพฒันาศกัยภาพตนเองมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และเขา้ถึงสารสนเทศได ้
แลว้นําสารสนเทศมาประยุกตเ์ขา้กบัการดาํรงชวีติ และการประกอบอาชพี การตดัสนิใจกจ็ะ
เกดิความแม่นยาํยิง่ขึน้ปญัหาต่าง ๆ กจ็ะลดน้อยลงได ้เช่น ปญัหาภาวการณ์ว่างงาน อตัรา
เสีย่งของการลงทุน การซือ้ – ขาย สุขภาพอนามยั การก่ออาชญากรรม วฒันธรรมประเพณ ี 

เป็นต้น นอกจากน้ีแลว้ประชาชนควรนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นรากฐานของ
ชีวิตในการปฏิบัติตนมีการยึดหลักทางสายกลางคือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีทางสายกลางมอียู ่ 2 ประการ คอื มคีวามรู ้ไดแ้ก่ รอบรูเ้กีย่วกบัวชิาการ
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างรอบดา้น ความรอบคอบที่จะนําความรูม้าพจิารณาใหเ้ชื่อมโยงกนั
เพื่อประกอบการวางแผน และระมดัระวงัในขัน้ปฏบิตั ิและมคีุณธรรม ไดแ้ก่ มคีวามซื่อสตัย์
สุจรติมคีวามขยนัอดทน รูจ้กัแบ่งปนั ใชส้ตปิญัญาในการดาํรงชวีติเพื่อนําไปสูช่วีติเศรษฐกจิ
สงัคม สิง่แวดลอ้มทีส่มดุล มัน่คง และยัง่ยนืพรอ้มรบัต่อการเปลี่ยนแปลง (พรพมิล วรดลิก, 
2550 ; สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.), 2549) เมื่อประชาชนนําหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกตใ์ชก้จ็ะเกดิการพึง่ตนเองได ้รูจ้กัศกัยภาพตนเอง รูจ้กัประมาณ
ตน รูจ้กัใชส้ารสนเทศอยา่งมสีต ิและมวีจิารณญาณการดาํเนินการต่าง ๆ กจ็ะเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพดงัภาพที ่5.1 
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ภาพที ่ 5.1  ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการรูส้ารสนเทศของประชาชน 
            ทีม่า  (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), 2549) 

 

ความจาํเป็นของประชาชนท่ีต้องมีทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

 ในศตวรรษที ่21 น้ีมสีารสนเทศแพรก่ระจายจํานวนมากทีเ่รยีกกนัว่า การลน้ระเบดิ
ของสารสนเทศ (Information explosion) หรอืสารสนเทศเกนิพกิดั (Information overload)  

สารสนเทศเหล่าน้ีจะมทีัง้ประโยชน์และไม่มปีระโยชน์ และอยู่ในรูปแบบของสื่อสารสนเทศ
ต่าง ๆ ซึ่งมวีธิกีารเขา้ถงึทัง้งา่ยและยาก ทัง้ประหยดัเวลา และใชเ้วลานาน ในการแสวงหา
สารสนเทศเพื่อให้ได้สารสนเทศตรงตามที่ต้องการนัน้ ผู้ใช้จําเป็นต้องมีทักษะการรู้
สารสนเทศ (Information literacy skill) เพราะเป็นทกัษะพืน้ฐานของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
หากเปรียบเทียบกับอดีตประชาชนอาจไม่จําเป็นต้องมีทักษะการรู้สารสนเทศมากนัก
เน่ืองจากการเรยีนรูใ้นสมยัก่อนเกดิจากการถ่ายทอดของผูรู้ม้าสู่ผูเ้รยีนกนัเป็นทอด ๆ ดว้ย
การจาํแมต่้อมาจะมรีะบบการพมิพเ์กดิขึน้ตามมาทกัษะดา้นการจาํยงัมบีทบาทสาํคญั 

(นันทา  วทิวุฒศิกัดิ,์ 2550) แต่ปจัจุบนัมสีภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็มกีารจดัเกบ็
สารสนเทศในคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศกม็บีทบาทสาํคญัมากขึน้เรือ่ย ๆ ในการ
จดัเกบ็และการแพรก่ระจายสารสนเทศ 
 เมื่อตระหนักว่าในยุคสารสนเทศ และมเีทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมอืใหส้บืคน้
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ มอีนิเทอรเ์น็ตเป็นทางเลอืกเพื่อคน้หาขอ้มลู ปจัจุบนัจงึไมส่ามารถหลกีเลีย่ง
การมทีกัษะการใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันัน้เพื่อใหส้ามารถการเขา้ถงึ
สารสนเทศได ้จงึต้องส่งเสรมิทกัษะการรูส้ารสนเทศใหก้บัประชาชนเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึ
สารสนเทศได ้การรูส้ารสนเทศจงึเป็นองคป์ระกอบทีจ่ําเป็นของประชาชนในยุคสารสนเทศ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศที่มคีวามซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ อกีทัง้จํานวนสารสนเทศและแหล่ง
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บริการสารสนเทศได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ และขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงทําให้
ประชาชนไมส่ามารถเขา้ถงึ และใชบ้รกิารสารสนเทศไดห้มด การรูส้ารสนเทศจงึเป็นทกัษะที่
จาํเป็นสาํหรบัประชาชนทุกคน 
 กล่าวไดว้่าบุคคลทีรู่ส้ารสนเทศจะต้องมคีวามสามารถในการระบุความต้องการของ
ตนเอง รูจ้กัวธิกีารเขา้ถงึสารสนเทศ สามารถประเมนิวเิคราะหค์ุณภาพของสารสนเทศ และ
ใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การรูส้ารสนเทศจงึเป็นทกัษะทีป่ระชาชนควรตอ้งรูเ้พื่อ
นํามาเชื่อมโยงกบัการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้  
 ดงันัน้ในเน้ือหาบทที ่5 น้ี ผูเ้ขยีนจงึขอนําเสนอกรอบแนวความคดิการรูส้ารสนเทศ
ของประชาชน ตามประเดน็สําคญัคอื ความต้องการสารสนเทศ การเขา้ถงึสารสนเทศ การ
ประเมนิสารสนเทศ และการใชส้ารสนเทศ ดงัภาพที ่5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.2  กรอบแนวคดิการรูส้ารสนเทศของประชาชน 

การรู้สารสนเทศของประชาชน 

ความต้องการสารสนเทศ 

- การกาํหนดความตอ้งการสารสนเทศ 

ขัน้ท่ี  1 

การเข้าถึงสารสนเทศ 

      - แหลง่ทรพัยากรสารสนเทศ 
- การสบืคน้สารสนเทศ 

ขัน้ท่ี  2 

การประเมินสารสนเทศ 

- การวเิคราะหส์ารสนเทศ 
- การสงัเคราะหส์ารสนเทศ 

ขัน้ท่ี  3 

การใช้สารสนเทศ 

-  ปจัจยัการใชส้ารสนเทศ 

ขัน้ท่ี  4 
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ความต้องการสารสนเทศ 

 

 การดํารงชวีติของประชาชนในชุมชนต่างต้องพึง่พาอาศยัสารสนเทศที่จะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ และสามารถนําไปสู่การแกไ้ขปญัหาการพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคม ทาํใหช้วีติ
สว่นตวั ครอบครวัมคีวามสุขประสบผลสาํเรจ็ และทาํใหส้งัคมโดยรวมมคีวามเขม้แขง็ ดงันัน้ 
เมื่อสารสนเทศมคีุณค่า และจําเป็นต่อการดํารงชวีติประชาชนในชุมชน จงึต้องมคีุณสมบตัิ
เป็นผู้รู้สารสนเทศ จะต้องรู้ความต้องการสารสนเทศของตนเองให้ได้ว่าตนเองมีความ
ต้องการสารสนเทศเรื่องใด ปรมิาณเท่าไร ต้องการใช้เมื่อใด ความต้องการสารสนเทศจะ
เกดิขึน้เมื่อบุคคลต้องการหาคําตอบเพื่อทําความเขา้ใจกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึงแต่ขาดความรู้
หรอืมคีวามรูแ้ต่ไมเ่พยีงพอทีจ่ะนําไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาหรอืการตดัสนิใจได ้
 

  ความหมายความต้องการสารสนเทศ 

 คาํจาํกดัความของ ความตอ้งการสารสนเทศ (Information need) หมายถงึ ภาวะที่
บุคคลตระหนกัถงึความจาํเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศแต่ขาดสารสนเทศ ความรู ้เรื่องต่าง ๆ หรอื
ตระหนกัว่าความรูท้ีต่นมอียูไ่ม่เพยีงพอกบัความตอ้งการทีจ่ะใชเ้พื่อทาํความเขา้ใจแกป้ญัหา 
และการตดัสนิใจ จงึต้องแสวงหาสารสนเทศดว้ยวธิกีารต่าง ๆ โดยความต้องการจะเกดิขึน้
ไดทุ้กสถานการณ์ 

 ประเภทของความต้องการสารสนเทศ 

 ความต้องการสารสนเทศจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องการสารสนเทศมาใช้เพื่อ
วตัถุประสงค์ต่าง ๆ จงึแบ่งประเภทของความต้องการตามทศันะของนักวชิาการที่สําคญั  

ดงัน้ี 
 อารยี ์ ชื่นวฒันา (2546) ไดจ้าํแนกประเภทความตอ้งการสารสนเทศเป็น 2 ประเภท 
คอื 
 1. ความต้องการสารสนเทศตามเงื่อนไขทางเวลา เช่น ความต้องการเร่งด่วนที่
ตอ้งไดร้บัการตอบสนองโดยทนัทมีฉิะนัน้สารสนเทศทีไ่ดร้บัจะไม่มปีระโยชน์ แต่ในบางครัง้
เมือ่บุคคลเกดิความตอ้งการสารสนเทศกส็ามารถคอยได ้
 2. ความตอ้งการสารสนเทศตามขอบเขตของความตอ้งการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการที่
กวา้ง (expansive need)หมายถงึ บุคคลตอ้งการขยายขอบเขตความรูข้องตนในเรือ่งใดเรือ่ง
หน่ึงออกไปโดยการสาํรวจอยา่งกวา้งขวางบางครัง้เลยออกไปสูข่อบเขตอื่นดว้ยความ
คาดหวงัวา่จะพบสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์สาํหรบับุคคลทีรู่ค้วามตอ้งการสารสนเทศของ
ตนอยา่งด ี  สว่นความตอ้งการทีแ่คบ (narrowing need) หมายถงึ ในระหวา่งการคน้หาจะ
คอ่ยๆ ลงความเหน็วา่สารสนเทศทีค่น้หาไดเ้กีย่วขอ้งกบัความตอ้งการเพยีงใด และจาํกดั
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ขอบเขตการคน้หาใหแ้คบลงเรือ่ย ๆ และ ตรงเป้าหมาย (focused need) หมายถงึ บุคคล
สามารถระบุไดท้นัทวีา่สารสนเทศทีค่น้หาไดน้ัน้ถูกตอ้งเหมาะสมไมจ่าํเป็นตอ้งขยายหรอื
จาํกดัขอบเขตในการคน้หา 
 Devadason & Lingam (1997) กล่าววา่ ความตอ้งการสารสนเทศแบ่งเป็น 
3  ประเภทไดแ้ก่ ความตอ้งการสารสนเทศทีเ่ร่งด่วน ความตอ้งการสารสนเทศทีไ่ม่เร่งด่วน 
และความตอ้งการสารสนเทศทีซ่่อนเรน้อยูภ่ายใน โดยความตอ้งการสารสนเทศทีซ่่อนเรน้อยู่
ภายในนัน้เป็นความตอ้งการทีอ่ยูใ่นลกัษณะทีบุ่คคลไมรู่ต้วั ดงันัน้จงึตอ้งกระตุน้สิง่ทีซ่่อนเรน้
อยูเ่พือ่ใหบุ้คคลสามารถระบุความตอ้งการภายในไดอ้ยา่งชดัเจนขึน้ 
 Vickery (อา้งถงึใน สมพร พุทธาพทิกัษ์ผล, 2553) ไดแ้บ่งความตอ้งการสารสนเทศ
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. ความตอ้งการสารสนเทศในเรือ่งทัว่ไป  ซึง่อาจจาํเป็นตอ้งใชใ้นกจิกรรมใด
กจิกรรมหน่ึงในชวีติประจาํวนั (Everyday information) ความตอ้งการน้ีสามารถคน้หา
สารสนเทศไดต้รงกบัความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็   
 2. ความต้องการสารสนเทศใหม่  เฉพาะเรื่องที่สนใจหรอืติดตามอยู่เป็นประจํา  
(Current awareness) บุคคลตอ้งการสารสนเทศในขอบเขตหรอืหวัเรือ่งทีบุ่คคลนัน้สนใจวา่มี
อะไรใหมแ่ละน่าสนใจดา้นนัน้ ๆ บา้ง 
 3. ความตอ้งการสารสนเทศอยา่งครอบคลุมลุ่มลกึ (Exhaustive survey)  

บุคคลประเภทนัน้ต้องการสารสนเทศระดบัลึกเพื่อให้ได้สารสนเทศพื้นฐานอย่างละเอยีด
จะต้องวิเคราะห์ความต้องการควรมีกระบวนการค้นหาสารสนเทศที่เหมาะสมกบัความ
ต้องการสารสนเทศที่ลึกซึ้งและจําเป็นต้องใช้แหล่งสารสนเทศที่เป็นทางการเพื่อให้ได้
สารสนเทศตามตอ้งการ 
 สรุปได้ว่าความต้องการสารสนเทศของบุคคลจะมคีวามแตกต่างกนัไป และความ
ต้องการสารสนเทศของบุคคลก็ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาเมื่อ
ตอบสนองความตอ้งการเรือ่งหน่ึงจบกส็ามารถเกดิความตอ้งการสารสนเทศใหมต่่อไป 
 

 ระดบัความต้องการสารสนเทศ 

 ระดบัความตอ้งการสารสนเทศของบุคคล  สามารถจาํแนกได ้ ดงัน้ี 
 ประภาวด ี สบืสนธิ ์(2539) ไดแ้บ่งระดบัความตอ้งการสารสนเทศออกเป็น 
4  ระดบั  คอื 
 1. ระดบัรู้แจ้ง คอื บุคคลสามารถบอกความตอ้งการและแหล่งสารสนเทศทีส่นอง
ความตอ้งการได ้
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 2. ระดบับอกความต้องการได้ คือ บุคคลสามารถอธิบายคําถามหรือความ
ตอ้งการของตนเองไดช้ดัเจน เช่น ทําไปทําไม ทําแลว้จะไดอ้ะไร และสารสนเทศทีต่้องการ
เกีย่วกบัเรื่องอะไร ซึง่ความตอ้งการนัน้ถอืว่าอยูใ่นระดบับอกความตอ้งการไดแ้ต่ไมท่ราบว่า
จะไปหารายละเอยีดของสารสนเทศไดจ้ากแหล่งใด 
 3. ระดบัรู้ความต้องการ คือ บุคคลรู้แต่ว่าตนมีความต้องการแต่ไม่สามารถ
อธบิายชดัเจนไดว้่าตนตอ้งการอะไรเพื่อใหค้วามคดิของตนกระจ่างจะบอกคนอื่นเพื่อใหค้น
อื่นเข้าใจ และซกัถามความต้องการที่แท้จริงของตน ความต้องการระดบัน้ีจึงเป็นความ
ตอ้งการทีบุ่คคลไมค่อ่ยแน่ใจในความตอ้งการของตนเองจงึเกดิความลงัเล 
 4. ระดบักว้างสุด คือ บุคคลไม่สามารถระบุความต้องการได้เพราะไม่รู้ว่าตน
ต้องการอะไรซึ่งสามารถระบุไดแ้ต่เป็นความต้องการใหเ้รื่องราวที่ห่างไกลตนเองหรอืเป็น
ความตอ้งการทีไ่มแ่ทจ้รงิจงึบอกไดเ้พยีงอยา่งกวา้ง ๆ  เทา่นัน้ 
 สมพร  พุทธาพทิกัษ์ผล (2553) ไดอ้ธบิายเกี่ยวกบัระดบัความต้องการสารสนเทศ
ของบุคคล ซึง่แบ่งได ้ 4  ระดบั  คอื 
 1. ระดบัจติสาํนึกหรอืระดบัทีไ่มรู่ต้วั (Visceral) ความตอ้งการในระดบัน้ีบุคคลอาจ
ยงัไมรู่ต้วัวา่มคีวามตอ้งการสารสนเทศ 
 2. ระดบัจติสาํนึก (Conscious) บุคคลตระหนกัว่ามคีวามตอ้งการสารสนเทศแต่ยงั
ไมส่ามารถระบุไดอ้ยา่งชดัวา่ตอ้งการสารสนเทศเรือ่งใด 
 3. ระดบัทีแ่สดงออกถงึความตอ้งการ  (Formalized) เป็นความตอ้งการสารสนเทศ
ในระดบัทีบุ่คคลสามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจน 
 4. ระดบัทีป่รบัตามระบบหรอืบรกิารสารสนเทศ (Compromised) เป็นความ
ตอ้งการทีบุ่คคลปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบัระบบหรอืบรกิารสารสนเทศทีใ่ช ้
 จากแนวคดิดงักล่าวระดบัความตอ้งการสารสนเทศของบุคคลมรีะดบัความต้องการ
แตกต่างกนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัปจัจยัต่าง ๆ เช่น ความจําเป็นในการใชส้ารสนเทศ การประกอบ
อาชีพ ระยะเวลา และระดบัความต้องการสารสนเทศของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา  ดงันัน้ระดบัความตอ้งการสารสนเทศจงึแบ่งระดบัไดด้งัภาพที ่ 5.2 
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        ภาพที ่ 5.3  ระดบัความตอ้งการสารสนเทศ 
        ทีม่า  (สมพร  พทุธาพทิกัษ์ผล, 2553) 

 

 องคป์ระกอบความต้องการสารสนเทศ 

 องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อความตอ้งการสารสนเทศของบุคคลทีส่าํคญัม ี4 องคป์ระกอบ  
คอื 
 1. ตวับคุคลท่ีต้องการสารสนเทศ  เป็นองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อความตอ้งการและ
การใชส้ารสนเทศซึ่งบุคคลทีต่อ้งการสารสนเทศต้องเกดิจากการมกีจิกรรมในการดํารงชวีติ
ประจําวนัหรอืการประกอบอาชีพซึ่งความต้องการมกัขึ้นอยู่กบัลกัษณะของกิจกรรมและ
ลกัษณะของงานทีท่ําใหค้วามตอ้งการสารสนเทศแตกต่างกนัโดยปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความ
ตอ้งการสารสนเทศ เชน่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได ้สถานภาพทางสงัคม เป็นตน้ 
 2. สภาพแวดล้อม  เป็นองค์ประกอบของบุคคลที่ต้องการสารสนเทศได้สมัผสั
ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทําให้มีผลต่อพฤติกรรมสารสนเทศของบุคคลได้ เช่น 
ครอบครวั คนใกล้ชดิ สถานศกึษา สถานทีท่ํางาน ระบบสงัคม วฒันธรรม ค่านิยม เป็นต้น 
ทาํใหบุ้คคลไดส้ื่อสารแลกเปลีย่นทศันคต ิประสบการณ์กบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ จะมผีลต่อ
ความตอ้งการสารสนเทศของตนเองได ้
 3. เน้ือหาสารสนเทศ  เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกบัลกัษณะของสารสนเทศที่
สง่ผลต่อความตอ้งการสารสนเทศของบุคคล เช่น  สารสนเทศมเีน้ือหาตรงกบัความตอ้งการ
และตรงกบัความสนใจของบุคคลมคีวามถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทนัสมยัสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ตามทีต่อ้งการได ้

1. ระดบัจติใตส้าํนึกหรอืระดบัที่
ไมรู่ต้วั 

2. ระดบัจติสาํนึก 

3. ระดบัทีแ่สดงออกถงึความ
ตอ้งการ 

4. ระดบัทีป่รบัตามระบบหรอื
บรกิารสารสนเทศ 

ระดบัความต้องการ
สารสนเทศ 
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 4. แหล่งสารสนเทศ  เป็นองคป์ระกอบทีบุ่คคลสามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศได้
อย่างสะดวกรวดเรว็มรีูปแบบการใหบ้รกิารสารสนเทศทีอ่ํานวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชห้รอื
ผูใ้ช้สามารถค้นหาสารสนเทศด้วยเครื่องมอืต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเรว็ และทําให้ผูใ้ช้เกิด
ความรูส้กึถงึความคุม้คา่จากการเขา้ใชบ้รกิารแหล่งบรกิารสารสนเทศ เน่ืองจากแหล่งบรกิาร
สารสนเทศมคีา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิาร 
 

 การกาํหนดความต้องการสารสนเทศ 

 เป็นขัน้ตอนการปฏบิตัเิพื่อใหไ้ดม้าซึง่สารสนเทศตามความตอ้งการซึง่บุคคลจะตอ้ง
พจิารณากาํหนดองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
 1. วตัถปุระสงคท่ี์ต้องการสารสนเทศ  บุคคลจะตอ้งรูว้่าตอ้งการสารสนเทศเพื่อ
นํามาใช้เพื่อวตัถุประสงค์อะไรอาจเป็นการพฒันางาน แก้ไขปญัหา การประกอบอาชีพ  

การศกึษา การตดิตามขา่วสารความรูใ้หม ่ๆ การบนัเทงิ เป็นตน้ 
 2. เน้ือหาของสารสนเทศ  บุคคลจะตอ้งกาํหนดไดว้า่สารสนเทศทีต่อ้งการนัน้คอื
เรื่องใด มขีอบเขตกวา้งหรอืเฉพาะเจาะจงในประเดน็ใดตอ้งการปรมิาณของสารสนเทศมาก
น้อยเพยีงใด ตอ้งบอกรายละเอยีดลกัษณะเน้ือหาไดอ้ยา่งชดัเจน 
 3. แหล่งสารสนเทศ  เมือ่บุคคลตระหนกัรูถ้งึความตอ้งการสารสนเทศแลว้กเ็ขา้สู่
การแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งบรกิารสารสนเทศต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด ศูนยส์ารสนเทศ 
หน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนที่ไม่ได้ทําหน้าที่ให้บรกิารสนเทศโดยตรงแต่ให้สารสนเทศที่
ต้องการได้ เช่น หน่วยงานด้านการเกษตร หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้าน
แรงงานและฝีมอื เป็นต้น ตลอดจนบุคคลที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เช่น ญาต ิ
เพือ่นบา้น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูรู้ ้พระ เป็นตน้ 
 4. รปูแบบสารสนเทศ  บุคคลจะตอ้งบอกไดว้า่ตอ้งการสารสนเทศทีอ่ยูใ่นรปูแบบ
ใด เช่น วารสาร หนังสอื ตํารา แผ่นพบั สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์การถ่ายทอดพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การอบรม การศึกษาดูงาน การสาธิต  ทัง้น้ีรูปแบบสารสนเทศจะเกี่ยวกบั
ความทนัสมยัของเน้ือหาสารสนเทศซึ่งบุคคลที่ต้องการสารสนเทศจะต้องรู้ลกัษณะของ
รปูแบบสารสนเทศแต่ละประเภทเพือ่ตอบสนองตามความตอ้งการสารสนเทศของตนเอง 
 

 ความต้องการสารสนเทศของประชาชน 

 มนุษยท์ุกคนในสงัคมมคีวามตอ้งการสารสนเทศเพื่อใชใ้นชวีติประจําวนัอย่างไม่มทีี่
สิน้สดุโดยใชส้ารสนเทศเพือ่แกป้ญัหาในสิง่ทีต่นไมรู่ห้รอืตอ้งการรูต้ามหลกัทฤษฎขีอง 
มาสโลว์ กล่าวถึงพฤติกรรมความต้องการของมนุษย์ว่าบุคคลมคีวามต้องการอย่างไม่มทีี่
สิน้สุดแต่เมื่อไดร้บัสนองความตอ้งการแลว้จะมคีวามต้องการสิง่อื่นต่อไปในทํานองเดยีวกนั



126 
 

ความต้องการสารสนเทศของกลุ่มบุคคล กลุ่มอาชพีต่าง ๆ กม็คีวามต้องการสารสนเทศแต่
จะแตกต่างกนัออกไป และไมม่ทีีส่ ิน้สดุเหมอืนกนั หากกล่าวถงึประชาชนทัว่ไปทีอ่ยูใ่นบรบิท
ชุมชนเมอืง (อจัฉรา  ภาณุรตัน์, 2549)  มกัมสีภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติน้อยลง มคีน
หลากหลายอาชพีมาอยู่รวมกนัเป็นจํานวนมาก การดํารงชวีติถูกจดัแบ่งเป็นชนชัน้หลาย
ระดับ มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคมนาคม มีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ส่วนชุมชนชนบทมสีิง่แวดล้อมทางธรรมชาตจิํานวนมาก แต่มปีระชากรน้อย
กว่าประกอบอาชพีใกล้เคียงกนั มคีวามรู้สกึนึกคดิ และชอบคล้ายคลึงกนัเป็นสงัคมที่ไม่
แออดัและซบัซ้อนเท่าชุมชนเมือง แต่ต้องพึ่งพาชุมชนเมือง เช่น บริการการศึกษา การ
บรกิารสุขภาพ การบรกิารคมนาคม เป็นตน้  ความต้องการสารสนเทศไม่ว่าประชาชนทีอ่ยู่
ในชุมชนเมอืงและชุมชนชนบทต่างกต็อ้งการสารสนเทศไปใชใ้นชวีติประจาํวนัในดา้นต่าง ๆ  

เชน่ การประกอบอาชพี การบรโิภค สขุภาพ การพกัผอ่น กฎหมาย การเดนิทาง เป็นตน้ แต่
ความตอ้งการสารสนเทศของบุคคลย่อมต้องการสารสนเทศไม่เหมอืนกนั ซึ่งเกดิจากปจัจยั
ของสภาพแวดลอ้มหลายอยา่ง เช่น  สภาพแวดลอ้มทัว่ ๆ ไป หน้าทีก่ารงานหรอืกจิกรรมใน
อาชพี ระดบัการศกึษา อาย ุเพศ เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั Niedzwiedzka (2003) ไดอ้ธบิาย
ว่า ความต้องการสารสนเทศของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน เกิดจากสภาพแวดล้อม 
บทบาทการทาํงาน สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม เศรษฐกจิ และปจัจยัสว่นบุคคล 
ไดแ้ก่ ประสบการณ์ วยั และระดบัการศกึษา สว่น Devadason (1996) อธบิายวา่ ความ 
ต้องการสารสนเทศจะเกดิขึน้และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และความต้องการใชส้ารสนเทศ
ของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกนัไปตามความจําเป็นที่จะต้องใช้เพื่อหาคําตอบของปญัหา
หรอืขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ 

 กล่าวไดว้่าความต้องการสารสนเทศของบุคคลจงึแตกต่างกนัไปตามความต้องการ
พืน้ฐานของมนุษยท์ีม่คีวามต้องการดา้นร่างกายความปลอดภยัหรอืความมัน่คง และความ
ต้องการทางสงัคม เป็นต้น ความต้องการสารสนเทศจงึเป็นจุดเริม่ต้นใหบุ้คคลตระหนักถงึ
ความสําคญัของสารสนเทศซึ่งจะส่งผลให้บุคคลแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการตามความ
จําเป็นของกจิกรรม เช่น กรณีผูป้่วยโรคเบาหวาน ต้องรูส้ารสนเทศเกี่ยวกบัโรคเบาหวาน
อย่างถูกตอ้งครบถ้วน  ผูป้่วยจําเป็นตอ้งไดร้บัสารสนเทศเกี่ยวกบัโรคและยาอย่างเพยีงพอ
จงึจะช่วยใหก้ารรกัษาไดผ้ลด ีและหากผูป้่วยไดร้บัสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรอืไม่
เพยีงพอ อาจทาํใหผู้ป้ว่ยเป็นอนัตรายถงึชวีติซึง่ผูป้ว่ยตอ้งรูจ้กัความตอ้งการสารสนเทศของ
ตนเอง และกรณีประชาชนที่มีที่พกัอาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ํา เช่น อยุธยา 
อ่างทอง สงิหบุ์ร ีลพบุร ีปทุมธานี ทีเ่สีย่งต่อการเกดิน้ําท่วมตอ้งการสารสนเทศเกีย่วกบัการ
เตรยีมตวัใหพ้รอ้มก่อนน้ําท่วม เช่น เตรยีมอุปกรณ์สื่อสาร การเตรยีมวสัดุป้องกนัน้ําท่วม 
การขนยา้ยสิง่ของ การเตรยีมเสบยีงอาหาร การเกบ็ของมคี่า การบนัทกึหมายเลขโทรศพัท์
ฉุกเฉิน  เป็นตน้  การหาความรูจ้งึเป็นการป้องกนัเพื่อใหพ้รอ้มรบักบัเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้
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ไดอ้ย่างทนัท่วงทซีึง่วธิกีารตรวจสอบงา่ย ๆ ว่าตนเองมสีารสนเทศหรอืความรูใ้นเรื่องนัน้ ๆ 

เพียงพอหรือไม่ สามารถทําได้โดยการหาความรู้จากบุคคลหรือสื่อต่าง ๆ  แล้วนํามา
เทยีบเคยีงกบัสารสนเทศหรอืความรูข้องตน  และสงัเกตจากสิง่ทีป่ฏบิตัอิยูว่่ามปีญัหาหรอืไม่
หากไม่สามารถแก้ไขปญัหาด้วยตนเองได้ก็แสดงว่าความรู้ในเรื่องนัน้ ๆ ของตนยงัไม่
เพยีงพอจงึเกดิความต้องการและสามารถกําหนดความต้องการสารสนเทศหรอืความรูข้อง
ตนเองได ้
 ดงันัน้ความต้องการสารสนเทศจงึเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์ของบุคคลที่
เลง็เหน็ความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการสารสนเทศจะเกดิขึน้ไดทุ้กเวลา และทุก
สถานที ่จากนัน้บุคคลจะแสดงพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ กล่าวคอืถ้าบุคคลมคีวาม
ต้องการสารสนเทศที่ไม่รีบด่วน และไม่ตระหนักว่าเรื่องนัน้มคีวามสําคญัพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศที่แสดงออกคอื การเก็บรวบรวมสารสนเทศ แต่ถ้าเมื่อใดที่บุคคลเกิด
ความตอ้งการสารสนเทศอยา่งรบีด่วน และตระหนักว่าเรื่องนัน้มคีวามสาํคญัตอ้งรบีรู ้บุคคล
นัน้กจ็ะแสดงพฤตกิรรมโดยรบีแสวงหาสารสนเทศทีต่อ้งการ  (ชชัวาล วงษ์ประเสรฐิ, 2537)  

ดังภาพที่  5.4  ประชาชนให้ความสนใจกับสารสนเทศที่เจ้าหน้าที่ร ัฐกําลังนําเสนอ
สารสนเทศทีอ่ยูใ่นความตอ้งการของประชาชน 
 

 
 

     ภาพที ่ 5.4  ประชาชนกบัความตอ้งการสารสนเทศ 
 

 การแสวงหาสารสนเทศของประชาชน 

 การแสวงหาสารสนเทศเกดิจากบุคคลทีต่ระหนักรูถ้งึความต้องการสารสนเทศของ
ตนเองรูแ้ละเขา้ใจว่าตนเองไม่มหีรอืมสีารสนเทศเกีย่วกบัเรื่องนัน้เพยีงใด เมื่อบุคคลรูส้กึว่า
ตนเองไม่มีสารสนเทศเรื่องนัน้หรือมีสารสนเทศแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ เช่น  
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ประชาชนมสีารสนเทศหรอืความรูด้า้นหตัถกรรมการทอเสื่อจากต้นกกแต่ไม่มสีารสนเทศ
หรอืความรูเ้กี่ยวกบัการออกแบบผลติภณัฑต่์าง ๆ ทีท่ําจากเสื่อซึง่จะเพิม่มลูค่าใหแ้ก่สนิคา้
เพิม่ขึน้  ดงันัน้บุคคลจงึจาํเป็นตอ้งแสวงหาสารสนเทศหรอืความรูท้ีต่นเองสนใจทีจ่ะนํามาใช้
ในการดาํเนินชวีติได ้
 เมื่อความต้องการสารสนเทศเป็นแรงกระตุ้นใหเ้กดิการแสวงหาสารสนเทศบุคคล
อาจจะเลอืกหนทางแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกนั บางคนอาจจะแสวงหาสารสนเทศดว้ย
ตนเองหากไม่เพยีงพอจงึจะแสวงหาสารสนเทศจากบุคคลทีต่นรูจ้กัหรอืจากแหล่งอื่น ๆ เช่น 
สมาชกิในครอบครวั เพื่อนบา้น ผูนํ้าชุมชน ผูรู้ ้เจา้หน้าทีข่องรฐั หอ้งสมุด แหล่งการเรยีนรู้
ต่าง ๆ หน่วยงาน องคก์ร เป็นตน้  อาจกล่าวไดว้่าบุคคลนัน้จะพจิารณาตดัสนิใจเลอืกวธิกีาร
แสวงหาสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดร้บัสารสนเทศทีต่นตอ้งการสว่นใหญ่บุคคลจะ
แสวงหาสารสนเทศจากแหล่งที่ตนเองพงึพอใจ สะดวก ใกล้ตวั เข้าถึงง่าย เสยีเวลาและ
ค่าใชจ้่ายน้อยทีสุ่ด แมว้่าคุณภาพของสารสนเทศอาจไมค่รอบคลุมครบถว้นสมบูรณ์ และไม่
ทนัสมยักต็าม เช่น ประชาชนที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่ชนบทห่างไกลมคีวามต้องการสารสนเทศ
เกี่ยวกบัการกําจดัหอยเชอรี่ที่ระบาดในนาขา้ว ซึ่งประชาชนจะรูค้วามต้องการสารสนเทศ
ของตนเองจึงเกิดการแสวงหาสารสนเทศขึ้น และหากประชาชนตัดสินใจเลือกแหล่ง
สารสนเทศที่ตนเองสะดวก เขา้ถึงง่าย เสยีเวลาและค่าใช้จ่ายน้อยก็อาจจะพจิารณาเลอืก
แหล่งสารสนเทศจากเพื่อนบา้น ผูรู้ใ้นชุมชน เป็นต้น ซึ่งสารสนเทศทีไ่ดร้บัอาจไม่เพยีงพอ 
เช่น ความครบถ้วนสมบูรณ์ และความทนัสมยัแต่ถ้าประชาชนตระหนักถึงคุณภาพของ
สารสนเทศด้านความสมบูรณ์ถูกต้อง ครอบคลุม และทนัสมยัอาจต้องแสวงหาสารสนเทศ
จากแหล่งอื่น ๆ เช่น สาํนักงานเกษตร หอ้งสมุด เอกสารสิง่พมิพต่์าง ๆ อนิเทอรเ์น็ต ศกึษา
ดูงาน เป็นต้น  ซึ่งประชาชนอาจต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายเวลา และแรงงาน เพื่อให้ได้รบั
สารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการ และทนัต่อการใชง้านทีส่ดุ 
 กล่าวสรุปไดว้่าการแสวงหาสารสนเทศเป็นกระบวนการที่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ใน
ชุมชนเมอืงหรอืชุมชนชนบทเมื่อเกิดความต้องการสารสนเทศเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืการ
คน้ควา้หาความรู ้ เช่น บุคคลวยัทํางานต้องการเดนิทางท่องเทีย่วจะต้องคน้หาสารสนเทศ
ของแหล่งท่องเทีย่วนัน้หรอืผูสู้งอายุต้องการสารสนเทศเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพอนามยัจงึ
ตอ้งหาสารสนเทศในเรือ่งดงักล่าว เมือ่บุคคลตอ้งการสารสนเทศจะแสดงออกและนําไปสูก่าร
แสวงหาสารสนเทศ เพราะการแสวงหาสารสนเทศเป็นกระบวนการที่บุคคลพยายามหา
หนทางทีจ่ะใหไ้ดส้ารสนเทศตามทีต่นเองตอ้งการ 
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 อปุสรรคการแสวงหาสารสนเทศของประชาชน 

 บุคคลแต่ละกลุ่มมคีวามตอ้งการสารสนเทศ และมวีธิกีารแสวงหาสารสนเทศแตกต่าง
กนั  และทุกคนย่อมมอุีปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ โดยมสีาระสําคญัดงัน้ี (Wilson, 

1996) 

 1. ลกัษณะเฉพาะของบคุคล  (Personal characteristics) 

  1.1 บุคคลมกัมเีจตคติหรอืความเชื่อที่เป็นของตนเอง บุคคลมกัหลีกเลี่ยง
สารสนเทศทีข่ดัแยง้กบัเจตคต ิและความเชื่อของตนเอง 
  1.2 ลกัษณะเฉพาะดา้นสรรีะ ปญัญา และอารมณ์ เช่น ความพกิารทางดา้น
ร่างกาย ความบกพร่องทางดา้นการไดย้นิ การฟงั การพูด การมขีอ้จํากดัในทางดา้นภาษา  
สตปิญัญาและอารมณ์ของผูแ้สวงหาสารสนเทศ 
  1.3 ระดบัการศกึษาและพืน้ฐานดา้นความรู ้บุคคลทีม่กีารศกึษาตํ่าโอกาสที่
จะแสวงหาสารสนเทศกจ็ะลดลง 
  1.4 ความแตกต่างดา้นอายุและเพศ เช่น  คนสูงอายุจะรบัสารสนเทศได้ช้า
หรอืน้อยกวา่คนหนุ่มสาว ผูช้ายจะมคีวามคล่องตวัสงูกวา่ผูห้ญงิ เป็นตน้ 
 2. อปุสรรคด้านเศรษฐกิจ (Economic barriers) ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่าย เช่น การซือ้
ทรพัยากรสารสนเทศ การเสยีคา่บรกิารอนิเทอรเ์น็ต การเดนิทาง เป็นตน้ 
 3. อปุสรรคด้านสงัคมหรืออปุสรรคระหว่างบุคคล  (Social / interpersonal  

barriers) อุปสรรคที่เกดิจากแสวงหาสารสนเทศของบุคคลทีจ่ําเป็นต้องมกีารสื่อสารหรอื
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังคม เช่น การสื่อสารของบุคคลที่แสวงหา
สารสนเทศกบัผูใ้หส้ารสนเทศ 
 4. อปุสรรคด้านสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ (Environmental / 

situational barriers) 

  4.1 เวลา  เป็นช่วงเวลาทีแ่หล่งสารสนเทศใหบ้รกิารไม่ตรงกบัช่วงเวลาทีจ่ะ
แสวงหาสารสนเทศ 
  4.2 สภาพภูมิศาสตร์  ผู้แสวงหาสารสนเทศอยู่ห่างไกลแหล่งบริการ
สารสนเทศหรอืเครือ่งมอืทีจ่ะเขา้ถงึสารสนเทศ 
  4.3 วฒันธรรมชุมชน  เป็นค่านิยมหรอืธรรมเนียมปฏิบตัิของชุมชนการให้
ความสาํคญัของเพศชายมากกวา่เพศหญงิการยอมรบัความคดิเหน็ของผูนํ้าคนเดยีวหรอืการ
ยอมรบัความคดิเหน็ของคนสว่นใหญ่ 

 5. อปุสรรคด้านลกัษณะของแหล่งบริการสารสนเทศ (Information source 

characteristics) แหล่งบริการสารสนเทศควรเป็นแหล่งที่เข้าถึงสารสนเทศได้ง่าย
สารสนเทศควรมคีุณภาพน่าเชื่อถอื และควรมชี่องทางใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึไดห้ลายช่องทางเพราะ
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หากแหล่งเขา้ถึงได้ยาก สารสนเทศไม่มคีุณภาพ และมชี่องทางใหเ้ลอืกน้อยจะทําใหเ้ป็น
อุปสรรคของการแสวงหาสารสนเทศของบุคคล 
 นอกจากน้ีอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของประชาชนยงัมปีจัจยัอื่นอกี เช่น  
การประกอบอาชพี  ตําแหน่งหน้าที่การงาน ภูมลิําเนา ประสบการณ์ ความสนใจส่วนตวั  
แรงจงูใจ ทกัษะการรูส้ารสนเทศ  เป็นตน้ ซึง่มผีลต่อการแสวงหาสารสนเทศ จากทีก่ล่าวมา
ขา้งต้นอุปสรรคการแสวงหาสารสนเทศย่อมเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลาแต่บุคคลต้องพจิารณาหา
แนวทางแกไ้ขสิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคของตนเองหรอืหน่วยงาน องคก์รและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งควร
มีการส่งเสริมนโยบายด้านสารสนเทศอย่างเด่นชดั และเหมาะสม เช่น จดัตัง้ห้องสมุด
ประชาชนในระดบัตําบล พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในชุมชนห่างไกลไดเ้ขา้ถงึอย่าง
สะดวก พฒันาระบบการศกึษาใหเ้ท่าเทยีมกนัในทุกพืน้ที ่ เป็นต้น ซึง่จะเป็นแรงกระตุ้นให้
บุคคลเกดิการแสวงหาสารสนเทศไดง้่ายยิง่ขึน้ ช่วยลดอุปสรรคต่อการเขา้ถงึสารสนเทศได้
เพื่อให้บุคคลได้รบัสารสนเทศที่ตรงกบัความต้องการมากที่สุด และใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสทิธภิาพต่อการดาํรงชวีติ 
 

การเข้าถึงสารสนเทศ 

 

 เมื่อบุคคลมคีวามตอ้งการสารสนเทศจงึเกดิการแสวงหาสารสนเทศ และนําไปสู่การ
เขา้ถงึสารสนเทศซึ่งเป็นเรื่องที่สมัพนัธ์กนั ในปจัจุบนัหากบุคคลสามารถเขา้ถงึสารสนเทศ
ดว้ยตนเองไดไ้มว่่าจะดว้ยวธิอียา่งเป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการนบัว่าเป็นสิง่ทีด่ ีเพราะใน
ปจัจุบนัมแีหล่งสารสนเทศเป็นจาํนวนมาก เชน่ หนงัสอื วารสาร อนิเทอรเ์น็ต หอ้งสมุด ศูนย์
ขอ้มลู  ผูรู้ ้เป็นตน้ ซึง่แหล่งบรกิารสารสนเทศเหล่านัน้จะมวีธิกีารคน้หาหรอืเขา้ถงึทีแ่ตกต่าง
กนั ดงันัน้บุคคลจงึตอ้งรูว้ธิกีารคน้หาและการเขา้ถงึสารสนเทศเพื่อการไดส้ารสนเทศตามที่
ตนเองตอ้งการ 
  

 ความหมายของการเข้าถึงสารสนเทศ 

 คาํจํากดัความของการเขา้ถงึสารสนเทศ (Information access) หมายถงึ ภาวะที่
บุคคลตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแหล่งบรกิารสารสนเทศ สามารถระบุหรอืรูจ้กัวธิกีาร
ค้นหาสารสนเทศจากเครื่องมือช่วยค้นคว้าต่าง ๆ หรือจากการพูดคุยสอบถาม การขอ
คาํปรกึษา การฝึกปฏบิตั ิ เป็นตน้ อนัมผีลต่อการเขา้ถงึสารสนเทศ และไดร้บัสารสนเทศทีม่ี
คุณค่า และตรงตามความตอ้งการของบุคคลมากทีสุ่ด ขณะที ่อาชญัญา  รตันอุบล และคณะ  
(2549) ได้อธิบายว่าความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศของบุคคล ประกอบด้วย
ความสามารถทางกายภาพ (Physical) และสตปิญัญา (Intellectual) ในการเขา้ถงึสารสนเทศ
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ของบุคคลต้องสามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้องและครอบคลุม และใช้
วธิกีารต่าง ๆ  เพือ่เขา้ถงึแหล่งสารสนเทศอยา่งประสบผลสาํเรจ็ 
 กล่าวไดว้่าการเขา้ถงึสารสนเทศของบุคคลจงึขึน้อยู่กบัทกัษะการรูส้ารสนเทศของ
บุคคล การเขา้ถึงสารสนเทศจงึไม่ใช่เรื่องยาก หากบุคคลตระหนักถึงความต้องการ และ
ความจาํเป็นของสารสนเทศจะทาํใหไ้ดร้บัสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง สะดวก และรวดเรว็ขึน้ 
 

 ปัจจยัการเข้าถึงสารสนเทศ 

 การเขา้ถึงสารสนเทศที่ก่อใหเ้กดิประสทิธิภาพนัน้บุคคลต้องมคีวามรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัปจัจยัทีส่าํคญั  2 ปจัจยั  คอื 
  1. แหล่งสารสนเทศ  

  แหล่งสารสนเทศ (Information source) หากบุคคลตอ้งการสารสนเทศเรื่องใด
เรื่องหน่ึงจะต้องรูว้่าสารสนเทศนัน้อยู่ทีใ่ดหรอืน่าจะอยู่ทีใ่ด และมคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อย
เพยีงใดจงึตอ้งพจิารณาเลอืกแหล่งสารสนเทศทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเพื่อจะ
ไดนํ้าสารสนเทศไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งแหล่งสารสนเทศในปจัจุบนัมจีํานวน
มาก จะเหน็ไดจ้ากการแบ่งประเภทแหล่งสารสนเทศของนักวชิาการดา้นสารสนเทศศาสตร์
เมื่อพจิารณาแล้วจะเหน็ว่าแหล่งสารสนเทศมคีวามหมายกว้าง และมหีลายประเภทแต่ละ
แหล่งมลีกัษณะและใหส้ารสนเทศทีแ่ตกต่างกนั  
   ดงันัน้ในเน้ือหาเกี่ยวกบัแหล่งสารสนเทศ ผูเ้ขยีนจะนําเสนอแหล่งสารสนเทศ 
ตามทศันะของ ทศันา หาญพล (2549) ซึง่ไดอ้ธบิายถงึ แหล่งสารสนเทศในความหมายของ
ทรพัยากรสารสนเทศ โดยจาํแนกประเภทตามรปูลกัษณ์ทีใ่ชบ้นัทกึ จงึสรปุไดด้งัน้ี 
 1.1 ทรพัยากรสารสนเทศ (Information resource) 

   เป็นแหล่งสารสนเทศทีไ่ดผ้่านกระบวนการคดัสรรหรอืกลัน่กรอง และจะ
บันทึกในรูปแบบของสื่อหลากหลายประเภทได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อ
อเิล็กทรอนิกส์  บุคคลที่จะเขา้ถงึสารสนเทศจําเป็นต้องรูจ้กัทรพัยากรสารสนเทศประเภท
ต่าง ๆ เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่บุคคลได้ใช้สารสนเทศอย่างหลากหลายและคุ้มค่า ซึ่ง
สารสนเทศนัน้อาจมคีวามสําคญัต่อการประกอบอาชพี การดํารงชวีติ และการตดัสนิใจของ
บุคคล นอกจากน้ีทรพัยากรสารสนเทศยงัช่วยกระตุน้ความตอ้งการสารสนเทศของบุคคลที่
ซ่อนอยู่ภายในหากได้พบเห็นหรือได้สมัผสัแล้วโอกาสที่จะใช้เพื่อศึกษาหาความรู้อย่าง
ต่อเน่ืองกม็มีากขึน้ 
  1.2 ความสาํคญัของทรพัยากรสารสนเทศ 

   ทรพัยากรสารสนเทศมคีวามสาํคญัทัง้ต่อบุคคลและสว่นรวม ดงัน้ี 
(สปีาน  ทรพัยท์อง, 2554) 
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   1.2.1 ความสาํคญัของทรพัยากรสารสนเทศต่อบุคคลคอื ใหค้วามรูแ้ละ
สตปิญัญา เสรมิสรา้งประสบการณ์ จนิตนาการ และความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่ความรู ้ความคดิ 
ประสบการณ์ จนิตนาการทีเ่ป็นภูมปิญัญาของบุคคลนัน้จะต้องอาศยัทรพัยากรสารสนเทศ
เป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการบนัทกึและถ่ายทอดความรูภ้มูปิญัญาไปยงัคนรุน่ต่อไปได ้
   1.2.2 ความสาํคญัของทรพัยากรสารสนเทศต่อสงัคมคอื เป็นเครื่องมอื
ในการถ่ายทอดความรู ้และสรา้งความเขา้ใจสง่ต่อความรู ้ความคดิ ชีแ้นะ โน้มน้าว การสรา้ง
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในสงัคม และเป็นเครือ่งมอืสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
  1.3 ประเภทของทรพัยากรสารสนเทศ 

   ทรพัยากรสารสนเทศแบ่งตามลกัษณะได ้ 3  ประเภท ดงัน้ี 
   1.3.1 สื่อสิง่พมิพ ์(Printed materials) หมายถงึ ทรพัยากรสารสนเทศ
ทีเ่ป็นสิง่พมิพ ์มกีารบนัทกึความรูท้ีม่เีน้ือหาสาระหรอืบนัเทงิเป็นลายลกัษณ์อกัษรในรปูแบบ
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จาํแนกได ้4 ประเภท ดงัน้ี 
    1.3.1.1 หนงัสอื (Books) เป็นทรพัยากรสารสนเทศทีม่กีาร 
บนัทกึความรู ้ความคดิ ความเชื่อ และประสบการณ์ออกมาในรูปลกัษณะตวัอกัษรทีส่ื่อสาร
เขา้ใจได ้มกีารจดัทาํเป็นรปูเล่มทีแ่ขง็แรง มรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนั มจุีดมุง่หมายเพื่อนําเสนอ
ความรูใ้หบุ้คคลไดอ้า่นศกึษาคน้ควา้อยูต่ลอดเวลา แบ่งไดด้งัน้ี 
     1) ตําราวชิาการ (Textbooks) เป็นหนงัสอืที ่
ผู้เขยีนมุ่งเสนอเน้ือหาเชิงวิชาการทัง้ในระดบักว้างและระดบัลึก ครอบคลุมเน้ือหาตาม
หลกัสูตรของแต่ละสถาบนัการศกึษา มเีน้ือหาสาระตรงตามหลกัสูตรในแต่ละรายวชิาโดย
แบ่งเน้ือหาออกเป็นบทหรอืตอนอยา่งชดัเจน 
     2) หนงัสอืความรูท้ ัว่ไป (General books) เป็น 
หนงัสอืทีผู่เ้ขยีนมุง่เสนอเน้ือหาในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยผูเ้ขยีนมคีวามรอบรูเ้รื่องนัน้เป็นอยา่ง
ดเีพือ่นําเสนอความรูแ้ก่ผูอ้า่นไดศ้กึษาคน้ควา้ 
     3) หนงัสอือา้งองิ (Reference books) เป็นหนงัสอืที่
จดัทําขึน้เพื่อใชค้น้ควา้หาขอ้มูล สถติ ิขอ้เทจ็จรงิ ความรู ้จะมลีกัษณะแตกต่างจากหนังสอื
ทัว่ ๆ ไป เช่น มเีครื่องมอืช่วยคน้ที่ผูใ้ช้เขา้ถงึเน้ือหาได้ง่าย มกีารจดัเรยีงอย่างเป็นระบบ
ผู้อ่านไม่จําเป็นต้องอ่านทัง้เล่มก็ได้ความรู้ตามต้องการ ผู้เขียนมีความรู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวชิานัน้ ๆ วธิกีารเขยีนสัน้กะทดัรดัแต่ไดส้าระ ไดแ้ก่ พจนานุกรม สารานุกรม หนังสอื
รายปี เป็นตน้ 
     4)   รายงานการวจิยั (Research reports) เป็นสิง่พมิพ์
ที่เน้นการวิจยัเพื่อศึกษาค้นคว้าหาขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ มกีารทดลอง ทดสอบ สํารวจ ตาม
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพื่อหาขอ้สรุป พสิูจน์ วเิคราะห์หรอืค้นพบสิง่ใหม่ ๆ มกีาร
จดัทําโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนําผลการวจิยัมาพฒันางานทีป่ฏบิตังิานหรอืหน่วยงานของ
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ตนเองจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศดว้ย และหากรายงานการวจิยัทีใ่ชป้ระกอบการศกึษา
ในระดบัอุดมศกึษาเรยีกวา่วทิยานิพนธ ์ปรญิญานิพนธ ์สารนิพนธ(์Thesis or dissertations) 

     5) สิง่พมิพร์ฐับาล (Government publications) เป็น
สิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอื เอกสาร รายงาน ทีจ่ดัทาํโดยหน่วยงานราชการเพื่อเผยแพรผ่ลการ
ปฏิบัติงาน วิชาการ ความรู้ที่ได้ดําเนินการให้ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้ทราบ  
เอกสารอาจมทีัง้แจกจา่ยหรอืจาํหน่ายแต่ราคาไมแ่พง  
    1.3.1.2 สิง่พมิพต่์อเน่ือง (Serials)  เป็นทรพัยากรสารสนเทศที่
ออกต่อเน่ืองกนั ตามวาระทีก่าํหนดไว ้มุง่ใหข้อ้มลูขา่วสาร ความรูท้ีท่นัสมยั แบ่งไดด้งัน้ี 
     1) วารสารหรอืนิตยสาร (Periodicals or magazine)  

เป็นสิง่พมิพท์ีม่กีําหนดการจดัพมิพเ์ป็นประจําและแน่นอน เช่น รายสปัดาห ์รายปกัษ์  ราย
เดอืน ภายในเล่มประกอบดว้ยเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัผูอ้่านตามกลุ่มทีส่นใจ มทีัง้เน้ือหาทัว่ไป
เฉพาะสาขาวชิาใดวชิาหน่ึง นําเสนอสาระความรู้ในรูปแบบของบทความเขยีนโดยผู้แต่ง 
หลาย ๆ  คนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ หากเน้ือหาในเล่มสว่นใหญ่เป็นวชิาการจะเรยีกว่า
วารสารวชิาการ (Journal) ทีเ่น้นใหค้วามรูผ้ลการวจิยัทฤษฎใีหม ่ๆ เป็นตน้ และถา้สิง่พมิพ์
ทีเ่น้นเพื่อความบนัเทงิ เช่น เกรด็ความรู ้บทสมัภาษณ์ แฟชัน่ เรื่องสัน้ และเบด็เตลด็อื่น ๆ  

เรยีกวา่ นิตยสาร มกัมภีาพประกอบสสีนัสวยงามมโีฆษณาสนิคา้จาํนวนมาก 
     2) หนงัสอืพมิพ(์Newspapers) เป็นสิง่พมิพท์ีม่ ี
กาํหนดออกแน่นอนเป็นประจาํสมํ่าเสมอ เช่น รายวนั รายสปัดาห ์มจุีดมุง่หมายเพื่อนําเสนอ
ขา่วสารทีท่นัเหตุการณ์ และเรื่องราวทีน่่าสนใจทัว่ไป เช่น การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม กฬีา 
บนัเทงิ เป็นตน้ และมคีอลมัน์หรอืบทความทีใ่หผู้อ้า่นไดร้บัความรู ้และคดิวเิคราะหต่์าง ๆ 

    1.3.1.3 สิง่พมิพอ์ื่น ไดแ้ก่ 
     1) จุลสาร (Pamphletes) เป็นสิง่พมิพท์ีม่ขีนาดเลก็มี
ลกัษณะเป็นเล่มปกอ่อน แผ่นพบัหรอืเป็นแผน่ หากเป็นเล่มจะมจีาํนวนหน้าไมม่ากนกัทําให้
สะดวกต่อการอ่าน มกัจดัทาํโดยหน่วยงาน องคก์ร สถาบนัต่าง ๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
ความรูใ้นเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และเป็นเรื่องทีท่นัสมยัเป็นเรื่องทีบุ่คคลทัว่ไปสนใจ มี
เน้ือหาทีส่ ัน้กระชบั ใชภ้าษาทีง่า่ย มกัมภีาพประกอบ สว่นใหญ่ทาํขึน้เพือ่แจกจา่ย 
     2) เอกสารมาตรฐาน (Standard) เป็นเอกสาร 
ทีก่าํหนดเกณฑม์าตรฐานเพือ่ใชต้รวจสอบคุณภาพหรอืปรมิาณความเหมาะสม ความ 
ปลอดภยั วธิกีารปฏบิตัขิองผลติภณัฑต่์าง ๆ การจดัทาํเอกสารมาตรฐานมกัเป็นหน่วยงานที่
มี อํ า น า จห น้ าที่ โ ด ยต ร ง เ ป็ นผู้ กํ า หนดม าต ร ฐ าน  เ ช่ น  สํ า นั ก ง านม าต ร ฐ าน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) องคก์ารมาตรฐานสากล (ISO) 

     3) สิทธิบัตร (Patents) เ ป็นเอกสารจดทะเบียน
สิง่ประดษิฐ์ใหม่เพื่อคุม้ครองผลติภณัฑท์ีป่ระดษิฐ์คดิคน้หรอืการออกแบบขึน้ใหม่สามารถรู้
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ถงึขัน้ตอนรายละเอยีดต่าง ๆ ของผลติภณัฑน์ัน้ ๆ ทําใหผู้ส้นใจเขา้ใจและกระตุ้นใหค้ดิคน้
สิง่ประดษิฐใ์หม ่
   1.3.2 สื่อโสตทศัน์ (Audio – visual materials) หมายถงึ ทรพัยากร
สารสนเทศประเภทสื่อโสตทศัน์วสัดุทีใ่หส้าระความรูใ้นลกัษณะของภาพและเสยีงเป็นสื่อที่
ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ และถูกตอ้งสามารถจดจาํไดง้า่ยใชบ้นัทกึความรูเ้น้ือหา
สาระต่าง ๆ หรอืความบนัเทงิสือ่โสตทศัน์มหีลายรปูแบบบางอยา่งอาจลา้สมยัหรอืเลกิใชแ้ลว้
ในปจัจุบนั จงึขอนําเสนอเฉพาะสว่นทีส่าํคญั  ดงัน้ี 
    1.3.2.1 แผนที่ (Maps)เ ป็นสื่อที่แสดงลักษณะการจําลอง
อตัราส่วนของพืน้ผวิโลกทีอ่ยู่ตามธรรมชาต ิเช่น แม่น้ํา ภูเขา ทะเล และสถานทีม่นุษยป์รุง
แต่งขึ้น เช่น เส้นทางคมนาคม อาณาเขตมกีารย่อลงตามลกัษณะที่ต้องการและกําหนด
สญัลกัษณ์ขึน้ 
    1.3.2.2 รูปภาพ  (Pictures) เ ป็นสื่ อที่ทํ า ให้เข้า ใจ เ น้ือหา
รายละเอยีดของเรื่องใดเรื่องหน่ึง เช่น สถานที่สําคญั เหตุการณ์สําคญั บุคคลสําคญั ทําให้
เขา้ใจไดง้า่ยยิง่ขึน้ รปูภาพอาจเป็นภาพถ่าย ภาพเขยีน เป็นตน้ 
    1.3.2.3 ของจรงิ (Realias) เป็นวสัดุทีม่ขี ึน้ตามธรรมชาตหิรอื
สิง่ทีม่นุษยไ์ดม้กีารจดัทาํขึน้ช่วยทําใหผู้ศ้กึษาเกดิความรูค้วามเขา้ใจมากยิง่ขึน้ เช่น หนิดนิ  
แรธ่าตุ ภาชนะ เป็นตน้ 
    1.3.2.4 หุน่จาํลอง (Models) เป็นวสัดุทีม่ขีนาดเลก็หรอืเท่ากบั
ของจรงิกไ็ด ้มลีกัษณะเลยีนแบบคล้ายของจรงิ จดัทําขึน้เพื่อความสะดวกในการศกึษาหา
ความรู้ เพราะบางอย่างอาจมีข้อจํากัดหรือหายาก เช่น อวัยวะภายในของมนุษย์
เครือ่งป ัน้ดนิเผาบา้นเชยีง บา้นทรงไทยภาคอสีาน เป็นตน้ 
    1.3.2.5 ซดี ี– รอม (Compact discs read only memory หรอื  
CD – ROM) เป็นสื่อทีบ่นัทกึและอ่านขอ้มลูเป็นสญัญาณดจิทิลัอ่านรหสัดว้ยแสงเลเซอรม์ี
ลกัษณะเป็นแผ่นพลาสติกประเภทโพลีคาร์บอเนตมเีส้นผ่าศูนย์กลาง 4.75  น้ิว สามารถ
บนัทกึไดท้ัง้ตวัอกัษร ภาพ เสยีง ซึง่อา่นไดอ้ยา่งเดยีวไมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดอ้กีใชบ้นัทกึ
ขอ้มลูทีเ่ป็นเน้ือหาความรูต่้าง ๆ จากวารสาร หนงัสอื หรอืสิง่พมิพอ์ื่น ๆ 

    1.3.2.6 ซดี ี(Compactdiscs) เป็นสื่อทีม่คีุณลกัษณะเหมอืนกบั
ซดี ี– รอม สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูไดใ้นปรมิาณมากนิยมใชบ้นัทกึเสยีงซึ่งมคีุณภาพดชีดัเจน
จงึเป็นสือ่ทีก่าํลงัไดร้บัความนิยมมากในปจัจุบนั 
    1.3.2.7 ดวีดี ี(Digital versatile discs) เป็นสื่อทีม่คีุณลกัษณะ
เหมอืนกบัซดี ี– รอม พฒันามาจากแผน่ซดีแีต่สามารถบนัทกึขอ้มลูไดม้ากกวา่ซดี ี–รอม 
25  เท่า บนัทึกภาพและเสยีงที่ละเอียดซบัซ้อนบนัทึกข้อมูลได้ทัง้ 2 ด้าน จึงนิยมนํามา
บนัทกึขอ้มลูทีม่คีวามยาวมาก ๆ 
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    1.3.2.8 วสัดุยอ่สว่น (Microforms) เป็นสือ่ทีไ่ดจ้ากการถ่าย 
ภาพสิง่พมิพ์ต้นฉบบัให้มขีนาดเล็กลงจนไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่าจึงจําเป็นต้องใช้
เครือ่งอา่นวสัดุยอ่สว่นนัน้ ๆ นิยมจดัเกบ็ขอ้มลูประเภทหนงัสอืหายาก ตน้ฉบบัตวัเขยีน เป็น
ตน้ วสัดุยอ่สว่นทาํใหป้ระหยดัเน้ือทีแ่ละดแูลรกัษางา่ย เชน่ ไมโครฟิลม์ ไมโครฟิช 
   1.3.3 สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic materials) หมายถงึ ทรพัยากร
สารสนเทศทีบ่นัทกึดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อประสมทัง้ตวัอกัษรภาพเคลื่อนไหว  
ภาพน่ิง เสยีง ตัวเลข สญัลกัษณ์ สามารถค้นหาสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลด
ขอ้จาํกดัดา้นระยะทาง โดยรวมกนัระหวา่งเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยกีารสือ่สาร
โทรคมนาคมเป็นสือ่ทีท่นัสมยักําลงัเขา้มามบีทบาทในการคน้หาสารสนเทศอกีรปูแบบหน่ึงที่
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชท้ีส่าํคญัดงัน้ี 
    1.3.3.1 หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic books) เป็น 
การบนัทกึขอ้มูลหนังสอืในรูปอเิลก็ทรอนิกส ์มลีกัษณะเป็นเอกสารอเิลก็ทรอนิกสต์้องอ่าน
หนงัสอืผา่นหน้าจอคอมพวิเตอรท์ัง้ในระบบออนไลน์และออฟไลน์ผูอ้า่นสามารถอา่น 
พรอ้ม ๆ กนัได ้
    1.3.3.2 วารสารอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic journals) เป็นการ
บนัทกึขอ้มลูวารสารในรปูอเิลก็ทรอนิกสท์ําใหผู้ใ้ชส้ะดวกยิง่ขึน้สามารถเขา้อ่านวารสารผ่าน
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรป์จัจุบนัเป็นสือ่ทีรู่จ้กั และเริม่ใชง้านกนัมากขึน้ 
    1.3.3.3 หนงัสอืพมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์(Electronic newspapers)  

เป็นการบนัทกึขอ้มลูหนงัสอืพมิพใ์นรปูอเิลก็ทรอนิกส ์สามารถสบืคน้ผา่นเวบ็ไซตข์องผูผ้ลติ
ไดท้าํใหผู้อ้า่นสะดวกจงึไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีท่นัสมยัหรอืตดิตามอา่นฉบบัยอ้นหลงักไ็ด ้
 กล่าวสรุปไดว้่าทรพัยากรสารสนเทศแต่ละประเภทลว้นมคีวามสําคญัขึน้อยู่กบัการ
นําไปใชป้ระโยชน์ทีถู่กต้องหากบุคคลสามารถเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศทีเ่หมาะสม ตรง
ความต้องการจะช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่า ดังนัน้บุคคลควรกําหนดทรัพยากร
สารสนเทศที่สอดคล้องและเหมาะสมกบัความต้องการ ยิง่ปจัจุบนัทรพัยากรสารสนเทศมี
จํานวนมากและหลากหลายประเภทบางประเภทเขา้ถึงได้ง่ายมปีรมิาณมาก เช่น หนังสอื 
ตํารา วารสาร  หนังสอืพมิพ ์แต่บางประเภทมจีํานวนจํากดัเขา้ถงึยากมคีุณค่า และหายาก
หากสูญหายจะไม่สามารถหามาทดแทนได้ เช่น ต้นฉบบัตัวเขยีน รูปภาพ วสัดุย่อส่วน 
ดงันัน้การเขา้ถึงสารสนเทศจะต้องกําหนดทรพัยากรสารสนเทศ ซึ่งบุคคลจําเป็นจะต้องมี
ความเขา้ใจลกัษณะความต้องการสารสนเทศทีแ่ทจ้รงิของตนเองและมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบั
ประเภทลกัษณะสําคญัของทรพัยากรสารสนเทศดว้ย เน่ืองจากสารสนเทศในเรื่องเดยีวกนั
มกัจะมปีรากฏอยู่ตามแหล่งทรพัยากรสารสนเทศหลายประเภท ตวัอย่าง สารสนเทศเรื่อง
ไหม มีปรากฏอยู่ในแหล่งทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภท บุคคลควรพิจารณาถึง
วตัถุประสงคข์องการนําสารสนเทศไปใชง้านทีจ่ะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ ดงัภาพที ่ 5.5 
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   ภาพที ่ 5.5 แหล่งทรพัยากรสารสนเทศเรือ่งไหม 
 

 2. การสืบค้นสารสนเทศ 

  การสบืคน้สารสนเทศ (Information retrieval) เป็นวธิกีารเขา้ถงึสารสนเทศ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ตรงกบัความต้องการหรอืมคีวามเกี่ยวข้องสมัพนัธ์กบัความ
ตอ้งการ แต่หากมทีกัษะหรอืความรูเ้กีย่วกบัเครื่องมอืการสบืคน้ และแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 

แลว้นัน้การเขา้ถงึสารสนเทศจงึไม่ใช่เรื่องยาก และถา้หากบุคคลใชบ้รกิารของแหล่งบรกิาร
สารสนเทศ เช่น หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุดวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั หอ้งสมุดเฉพาะ 
ศูนย์สารสนเทศ เป็นต้น อาจจะต้องขอความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากผู้ให้บริการ
เน่ืองจากทรพัยากรสารสนเทศมปีรมิาณมากและหลากหลายประเภท การเขา้ถงึสารสนเทศ
จงึต้องอาศยัเครื่องมอืการสบืค้นของแต่ละหน่วยงานที่จดัทําขึ้น เพื่อความสะดวกและได้
ทรพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็  ดงันัน้ในทีน้ี่ผูเ้ขยีนจะนําเสนอกระบวนการ
สบืคน้สารสนเทศจากแหล่งบรกิารสารสนเทศ ซึง่มบีทบาทหน้าทีใ่หบ้รกิารสารสนเทศแก่ผูใ้ช้
โดยตรง 
  2.1 กระบวนสืบค้นสารสนเทศ 

   กระบวนสบืคน้สารสนเทศต้องเกดิจากบุคคลรูค้วามต้องการสารสนเทศ  
จึงพยายามสืบค้นหาสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการนัน้ กระบวนการสืบค้น
สารสนเทศมขีัน้ตอนสาํคญั  ดงัน้ี 
 

 



137 
 

   2.1.1 การกาํหนดขอบเขตการสืบค้นสารสนเทศ 

    ก่อนเริ่มการสืบค้นสารสนเทศบุคคลต้องรู้ความต้องการ
สารสนเทศอย่างชดัเจนหากปราศจากความเขา้ใจที่ชดัเจนแล้วการสบืค้นจะดําเนินไปใน
ทศิทางที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลให้การสบืค้นสารสนเทศไม่ประสบผลสําเร็จดงัที่มุ่งหวงัไว้
บุคคลควรกาํหนดขอบเขตการสบืคน้สารสนเทศจากการตอบคาํถามต่อไปน้ี  (นนัทา  
วทิวุฒศิกัดิ,์ 2542 ; สปีาน  ทรพัยท์อง, 2553) 

    2.1.1.1 What : กาํลงัทาํอะไร กําลงัสนใจเรื่องผกัภายใน
ขอบเขตเรือ่งผกัพืน้บา้นอสีานเพือ่ใหบุ้คคลรูค้วามตอ้งการของตนเองเบือ้งตน้ 
    2.1.1.2 Why : ทาํไมถึงสนใจเรื่องน้ี สนใจเรื่องน้ีเพราะ
ต้องการปลูกไวร้บัประทานซึ่งมคีุณค่าทางโภชนาการและมสีรรพคุณเป็นยาสมุนไพรรกัษา
สุขภาพได้จงึต้องการสารสนเทศที่ทนัสมยั และกําลงัอยู่ในความสนใจของคนทัว่ไป น่าจะ
สบืคน้ไดจ้าก วารสาร หนังสอื จุลสาร อนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น  ซึ่งความต้องการเบื้องต้นเป็น
ปจัจยัทีจ่าํเป็นในการสบืคน้สารสนเทศ 
    2.1.1.3 Who : ใครเป็นคนสนใจ มคีนสนใจคนเดยีวหรอื
หลายคนหากหลายคนแบ่งงานกนัอยา่งไรแต่ละคนรบัผดิชอบอะไรบา้ง จะหาสารสนเทศจาก
ใครบา้ง และสบืคน้จากทรพัยากรสารสนเทศประเภทใด  เป็นตน้ 
    2.1.1.4 When : ต้องการเม่ือใด ตอ้งการใชส้ารสนเทศเมื่อใด
มรีะยะเวลาในการสบืคน้สารสนเทศนานเท่าไร ดงันัน้การสบืคน้สารสนเทศตอ้งเหมาะสมกบั
ระยะเวลา 
    2.1.1.5 Where : สืบค้นสารสนเทศจากท่ีไหน สารสนเทศที่
ตอ้งการจะคน้จากทีไ่หนแหล่งทรพัยากรสารสนเทศอยูท่ีไ่หนจะสบืคน้ไดอ้ยา่งไร 
   เมื่อบุคคลสามารถกําหนดขอบเขตของความตอ้งการไดอ้ย่างชดัเจนแลว้
จะทาํใหท้ราบว่าตอ้งการสารสนเทศประเภทใด เช่น  ขอ้เทจ็จรงิ รายงานการวจิยั  บทความ
ทางวชิาการ ความคดิเหน็ สารสนเทศทัว่ไป เป็นตน้ แลว้จะสบืคน้สารสนเทศไดจ้ากแหล่งใด
ซึง่มอียู่มากมายในลกัษณะสื่อสิง่พมิพ ์สื่อโสตทศัน์  สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เช่น หนังสอื วารสาร 
หนงัสอืพมิพ ์ซดีรีอม หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ อนิเทอรเ์น็ต  
เป็นตน้ การกําหนดกลยุทธก์ารสบืคน้สารสนเทศซึง่บุคคลตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
เครือ่งมอืการสบืคน้สารสนเทศต่าง ๆ เพือ่เป็นชอ่งทางการเขา้ถงึสารสนเทศ 
   2.1.2 เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ 

    เป็นสื่อที่อํานวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการให้เข้าถึง
แหล่งทรพัยากรสารสนเทศทีต่้องการ มกีารบนัทกึรายละเอยีดบรรณานุกรมของทรพัยากร
สารสนเทศไว้ในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และปจัจุบนัแหล่งบริการสารสนเทศนิยมใช้
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เครื่องมอืสบืคน้สารสนเทศดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศซึง่มหีลายประเภท ดงันัน้บุคคลจงึตอ้ง
รูจ้กัเลอืกเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมเพือ่ใหส้บืคน้รายการสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
    2.1.2.1 ประเภทเครือ่งมอืสบืคน้สารสนเทศ 
     ปจัจุบันแหล่งบริการสารสนเทศได้นําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ มาใช้ในการดําเนินงานทําให้การบริการ
สารสนเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพผู้ใช้บริการก็สามารถเข้าถึง
สารสนเทศไดง้่ายยิง่ขึน้ และหากบุคคลจําเป็นต้องแสวงหาสารสนเทศเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองซึง่แหล่งบรกิารสารสนเทศกเ็ป็นอกีแหล่งหน่ึงทีเ่กบ็รวบรวมสารสนเทศไว้
บรกิารเป็นจาํนวนมาก และมเีครื่องมอืการสบืคน้สารสนเทศหลายประเภททีจ่ะช่วยชีแ้นะให้
เขา้ถึงแหล่งทรพัยากรสารสนเทศได้เป็นอย่างด ีโดยบุคคลที่เขา้ใช้บรกิารจะต้องมคีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัเครือ่งมอืสบืคน้สารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อใหก้ารสบืคน้เป็นไปอยา่ง
สะดวก รวดเรว็  และในทีน้ี่จะนําเสนอประเภทเครื่องมอืสบืคน้สารสนเทศดว้ยเทคโนโลย ีซึง่
แหล่งบรกิารสารสนเทศสว่นใหญ่นิยมใชก้นั  แบ่งออกเป็น  4  ประเภท ดงัน้ี 

1) โอแพค (OPAC มาจากคาํวา่ Online 

public access catalog) คอื เป็นการสบืคน้รายการทรพัยากรสารสนเทศของแหล่งบรกิาร
สารสนเทศที่มีการจดัเก็บข้อมูลทรพัยากรสารสนเทศลงในฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
สาํเรจ็รูปทีแ่ตกต่างกนั การสบืคน้โอแพคจะทําใหท้ราบรายละเอยีดขอ้มลูบรรณานุกรมของ
ทรพัยากรสารสนเทศทีม่บีรกิารในแหล่งบรกิารสารสนเทศแห่งนัน้ เช่น หนังสอื วารสาร สื่อ
โสตทศัน์ และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ การสบืคน้จากโอแพคจะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถสบืคน้
ทรพัยากรสารสนเทศไดง้่าย โดยสบืคน้จากคอมพวิเตอรแ์ทนบตัรรายการดว้ยวธิอีอนไลน์
ผา่นทางเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ นอกจากน้ียงัสามารถสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศทัง้ภายใน
และภายนอกแหล่งบรกิารสารสนเทศโดยผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตทําใหส้บืคน้ทรพัยากร
สารสนเทศของแหล่งบรกิารสารสนเทศต่าง ๆ ไดอ้ย่างสะดวกไม่จํากดัเวลาและสถานที ่จงึ
มกัเรยีกวา่ Web OPAC 

2) ฐานขอ้มลูออนไลน์ (Online database) 

เป็นฐานขอ้มลูทีใ่หค้วามรูท้างวชิาการมเีน้ือหาหลากหลายสาขาวชิาใหเ้ลอืกซึง่ครอบคลุมทุก
สาขาวชิาโดยผูใ้ชจ้ะไดร้บัสารสนเทศทีถ่กูตอ้งรวดเรว็ ไมม่ขีอ้จาํกดัดา้นเวลาและสถานทีแ่ต่
ตอ้งอาศยัเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยโีทรคมนาคมเป็นอุปกรณ์ชว่ยในการสบืคน้
มกีารจดัทาํโดยภาครฐัหรอืเอกชนทัง้หวงัผลกาํไรและไมห่วงัผลกาํไร แลว้นํามาเสนอต่อ
แหล่งบรกิารสารสนเทศเพือ่บอกรบัหรอืเป็นสมาชกิฐานขอ้มลู สว่นใหญ่เป็นผูผ้ลติจาก
ต่างประเทศ เชน่ ฐานขอ้มลูทีผ่ลติในประเทศและหวงัผลกาํไร เชน่ไดอาลอก (Dialog) สว่น
ฐานขอ้มลูทีจ่ดัทาํในประเทศทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่การใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั เชน่  
ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธข์องไทย (Thai digital collection – TDC) ในโครงการเครอืขา่ย



139 
 

หอ้งสมดุในประเทศไทย (ThaiLIS – Thai library integrated system)ของสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3) ฐานขอ้มลูซดี ี– รอม (CD – ROM) 

เป็นฐานขอ้มูลทีใ่หค้วามรูเ้หมอืนกบัฐานขอ้มูลออนไลน์ทีใ่หข้อ้มูลบรรณานุกรมและเน้ือหา
เอกสารฉบบัเตม็หรอืใหข้อ้มูลในลกัษณะมลัตมิเีดยี แต่ขอ้มลูจะบรรจุไวใ้นแผ่นส่วนมากมกั
รวบรวมขอ้มลูเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงหรอืเฉพาะทางใดทางหน่ึง โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งสบืคน้ไดจ้ากแหล่ง
บรกิารสารสนเทศซึ่งขอ้มูลที่ไดร้บัอาจไม่ทนัสมยัเท่ากบัการสบืคน้จากฐานขอ้มูลออนไลน์ 
เชน่ ฐานขอ้มลูสารานุกรม  AGRICOLA เป็นตน้ 
     4)  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) เป็นการสบืคน้ขอ้มลู 
ในระบบเครอืขา่ย world wide web ทีเ่ชื่อมโยงกนัระหวา่งระบบคอมพวิเตอรใ์นประเทศ 
ต่าง ๆ ทัว่โลกเป็นเครื่องมอืสบืคน้สารสนเทศที่ไดร้บัความนิยมมากที่สุด ใหบ้รกิารขอ้มูล
ข่าวสาร ความรู้ทัว่ไปตลอดจนการแสวงหาประโยชน์เพื่อการค้าด้วยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โฆษณาต่ างๆ  ให้ข้อมูลในลักษณะมัลติมีเดียมีตัวอักษร  ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว เสยีง มโีปรแกรมบราวเซอร ์(Browser) ทีช่่วยใหผู้ใ้ชอ้่านขอ้มูลหรอืสบืคน้
สารสนเทศจากอนิเทอรเ์น็ตได ้เชน่ โปรแกรม Internet  explorer opera  netscape เป็นตน้ 
    2.1.2.2 การจําแนกขอ้มูลจากเครื่องมอืสบืค้นสารสนเทศ  
โดยทัว่ไปเครือ่งมอืสบืคน้สารสนเทศจะจดัเกบ็ขอ้มลูไวอ้ยา่งเป็นระบบ และจะใหร้ายละเอยีด
เพือ่เขา้ถงึแหล่งทรพัยากรสารสนเทศ  ดงัน้ี 
     1)  ขอ้มลูบรรณานุกรม (Bibliographic) เป็นการบอก
รายละเอียดข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภททัง้ที่อยู่ในสื่อ
สิง่พมิพ ์สือ่โสตทศัน์ สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ หนงัสอื ขอ้มลูทีไ่ดร้บัไดแ้ก่ ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อเรื่อง ปี
ทีพ่มิพ ์ครัง้ทีพ่มิพ ์สาํนกัพมิพ ์จาํนวนหน้า เป็นตน้ และขอ้มลูบางประเภทกเ็พิม่สาระสงัเขป
ที่ให้ข้อมูลเน้ือหาแบบสัน้ ๆ เช่น วารสาร ข้อมูลที่ได้รบัได้แก่ ชื่อผู้เขียนบทความ ชื่อ
บทความ ชื่อวารสาร ปีที ่ฉบบัที ่วนัเดอืนปี หน้าทีต่พีมิพ ์เป็นต้น ตวัอย่างทีส่ําคญัคอื การ
สบืคน้สารสนเทศจากโอแพค ของสถาบนับรกิารสารสนเทศแต่ละแหง่ทีจ่ดัทาํขึน้ 
     2)   ข้อมูลฉบับเต็ม (Full–text) เ ป็นการให้ข้อมูล
บรรณานุกรม และเน้ือหาสาระเอกสารฉบบัเตม็ การสบืคน้สารสนเทศประเภทน้ีไดร้บัความ
นิยมเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากผูใ้ชไ้ดร้บัสารสนเทศทีต่อ้งการโดยตรงสามารถนําไปใชป้ระโยชน์
ได้ทันทีไม่จําเป็นต้องไปสืบค้นสารสนเทศอีกภายหลังเหมือนกับข้อมูลบรรณานุกรม  
ตวัอยา่งทีส่าํคญั คอื ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธไ์ทย ฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์ฐานขอ้มลู
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ เป็นตน้ 
     3)  ข้อมูลมลัติมีเดีย (Multimedia) เป็นการให้ข้อมูล
เอกสารฉบับเต็มแต่เน้นให้ข้อมูลในลักษณะมลัติมีเดีย ประกอบด้วยข้อความ ภาพน่ิง  
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ภาพเคลื่อนไหว และเสยีง รวมอยู่ด้วยกนัเพื่อใหเ้น้ือหาของเอกสารมคีวามน่าสนใจยิง่ขึน้  
และปจัจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์จํานวนมากมักจัดทําข้อมูลของเอกสารให้อยู่ในลักษณะ
มลัตมิเีดยีมากขึน้ 
   2.1.3 วิธีการสืบค้นสารสนเทศ 

    เมื่อบุคคลต้องการเข้าถึงสารสนเทศจะต้องรู้จกัวิธีการสืบค้น
สารสนเทศจากเครื่องมอืแต่ละประเภทที่แหล่งบรกิารสารสนเทศจดัไว้บรกิารซึ่งมวีธิีการ
สบืค้นที่แตกต่าง ดงันัน้จึงนําเสนอวิธีการสบืค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศที่
สาํคญั ดงัน้ี 
    2.1.3.1  การสบืคน้โอแพค (OPAC) การสบืคน้สารสนเทศจาก 
โอแพค ผูส้บืคน้ตอ้งปฏบิตัติามคาํแนะนําและปฏบิตัติามขัน้ตอนการสบืคน้ทีป่รากฏบนหน้า
จอคอมพวิเตอรก์ส็ามารถสบืคน้สารสนเทศทีต่อ้งการได ้หากมปีญัหาตอ้งขอคาํแนะนําจากผู้
ใหบ้รกิาร การสบืคน้โอแพคของแหล่งบรกิารสารสนเทศอาจมสีมรรถนะแตกต่างกนัขึน้อยูก่บั
โปรแกรมของแต่ละแห่งทีเ่ลอืกใช ้แต่โดยทัว่ไปโปรแกรมสามารถสบืคน้จากเมนูทางเลอืกที่
สาํคญัไดด้งัน้ี 
     1)  ชื่อผูแ้ต่ง  (Author) 

     2)  ชื่อเรือ่ง (Title) 

     3)  หวัเรือ่ง (Subject) 

     4)  คาํสาํคญั (Keyword) 

     5)  เลขเรยีกหนงัสอื (Call number) 

     6)  พมิลกัษณ์ (Imprint) 

     7)  สถานภาพ (Status) 

     การสบืคน้จากโอแพคผูส้บืคน้ทีต่อ้งการโดยนิยมสบืคน้
ตามรายการทีใ่ชเ้ป็นทางเลอืก เชน่ ผูแ้ต่ง ชื่อเรื่อง หวัเรื่อง คาํสาํคญั จากนัน้ระบบจะทาํการ
สบืคน้และแสดงผลการสบืคน้ของรายการทัง้หมดทีค่น้ได ้และสามารถดูรายละเอยีดต่าง ๆ  

แต่ละรายการของทรพัยากรสารสนเทศทีส่บืคน้ไดจ้ากประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอื วารสาร  
โสตทศัน์  เป็นต้น  จากนัน้เมื่อผูส้บืคน้ต้องการทรพัยากรสารสนเทศหากเป็นหนังสอืใหจ้ด
เลขเรยีกหนังสอืเพื่อนําไปคน้หาหนังสอืบนชัน้ต่อไป และหากเป็นวารสารใหจ้ดชื่อผูเ้ขยีน
บทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบบัที่ เดอืนและปีพมิพเ์พื่อนําไปคน้หาวารสารบน
ชัน้ซึง่วารสารมกีารจดัเกบ็ตามรายชื่อวารสารโดยเรยีงตามแบบพจนานุกรม เป็นตน้ 
ดงัภาพที ่ 5.6 
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    2.1.3.2  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.6  การสบืคน้สารสนเทศจากโอแพคของหอ้งสมดุประชาชน 
 

    2.1.3.2 การสืบค้นฐานข้อมูล  การสืบค้นสารสนเทศจาก
ฐานขอ้มูลออนไลน์และฐานขอ้มูลซดี ี– รอม จะมลีกัษณะคล้ายคลึงกนันัน้ผูส้บืค้นควรทํา
ตามขัน้ตอนทีส่าํคญั ดงัน้ี (นฤมล  รกัษาสขุ  และคณะ, 2546)    

     1) การประมวลความต้องการ  เมื่อผู้สืบค้นต้อง
สบืค้นสารสนเทศด้วยตนเองจะต้องรู้ความต้องการที่แท้จรงิของตนเองเกี่ยวกบัเน้ือหาใน
เรือ่งใดมลีกัษณะและขอบเขตอยา่งไรควรกาํหนดขอบเขตความตอ้งการใหช้ดัเจน 
     2) การเลือกฐานที่เหมาะสม เน่ืองจากฐานข้อมูลมี
สาขาวชิาและเรื่องต่าง ๆ ที่หลากหลายซึ่งมผีู้ผลิตออกมาเป็นจํานวนมากผู้สบืค้นจะต้อง
เลอืกฐานขอ้มูลทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านของตนเองโดยพจิารณาจากเน้ือหาของฐานขอ้มูล  
วา่ครอบคลุมเพยีงใด ใหส้ารสนเทศในรปูแบบใด เป็นตน้ 
     3) การเตรยีมและการดําเนินการสบืคน้ ผูส้บืคน้ตอ้ง
วิเคราะห์หัวข้อเรื่องที่ต้องการแล้วแยกออกเป็นแนวคิด(Concept) เพื่อกําหนดคําค้น 
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(Search term) ใหช้ดัเจนการดาํเนินการสบืคน้มขี ัน้ตอนสาํคญั  คอื   

          ระบฐุานข้อมลู 
       เลือกประเภทการสืบค้น  ผูส้บืคน้สามารถ
เลือกสืบค้นอย่างง่าย (Basic) เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง และการสืบค้นขัน้สูง  
(Advanced search) โดยใชค้าํเชื่อมตามตรรกะบลูนี เชน่ AND OR NOT เป็นตน้ 
       ป้อนคาํสืบค้น  ผูส้บืคน้สามารถป้อนคํา วล ี 
หรือคําหลายคําที่เชื่อมต่อกันตามตรรกะบูลีน ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับระบบการสืบค้นของแต่ละ
ฐานขอ้มูล  เมื่อทําการสบืค้นต้องทําความเขา้ใจกบัเมนูคําสัง่ต่าง ๆ ในการสบืค้นเพราะ
ฐานขอ้มลูแต่ละฐานมกัมวีธิกีารสบืคน้ทีแ่ตกต่างกนั 
       แสดงผลการสืบค้น  ผู้สืบค้นตรวจสอบ
รายละเอยีดจากการสบืค้นโดยสามารถกําหนดให้ระบบแสดงรายละเอยีดผลการสบืค้นที่
แตกต่างกนัได้ เช่น แสดงผลเน้ือหาแบบเต็มของทุกเขตขอ้มูลหรอืแสดงแบบย่อเป็นการ
แสดงผลเฉพาะบรรณานุกรมหรอืบรรณานุกรมและสาระสงัเขป เป็นต้น จากนัน้ผูส้บืค้นก็
เลอืกเฉพาะรายการทีผู่ใ้ชต้อ้งการโดยการสัง่พมิพห์รอืบนัทกึเป็นแฟ้มขอ้มลูกไ็ด ้
ดงัภาพที ่ 5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที ่ 5.7   การสบืคน้จากฐานขอ้มลูออนไลน์ 
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 นอกจากน้ีผูส้บืคน้สามารถสบืคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มลูออนไลน์ผา่นเวบ็ไซตโ์ดย
เชื่อมโยงไปยงัฐานขอ้มลูของผูจ้ดัทาํทีใ่หบ้รกิารเวบ็ไซตบ์นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในลกัษณะ
หนังสอือิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่คิด
ค่าใชจ้่ายแต่มขีอ้จาํกดัดา้นการใหบ้รกิาร เช่น ไมใ่หบ้รกิารเล่มปีปจัจุบนั บรกิารยอ้นหลงัไม่
ครบทุกฉบบั เป็นตน้ โดยจะแตกต่างจากการบอกรบัเป็นสมาชกิฐานขอ้มูลออนไลน์ซึ่งต้อง
เสียค่าใช้จ่ายและให้ข้อมูลครบถ้วน  อย่างไรก็ตามผู้สืบค้นสามารถใช้เป็นแหล่งสืบค้น
สารสนเทศอกีช่องทางหน่ึงทีเ่ขา้ถงึไดง้่ายและสะดวกรวดเรว็  วธิกีารสบืคน้โดยสบืคน้จาก 
URL หรอืการ Search engine ดงัภาพที ่5.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 5.8  การสบืคน้สารสนเทศจากวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์
 

    2.1.3.3 การสบืคน้อนิเทอรเ์น็ต การสบืคน้จากอนิเทอรเ์น็ตเป็น
เครื่องมอืทีไ่ดร้บัความนิยมมากในปจัจุบนัแต่ผลการสบืคน้อาจไม่ตรงกบัความตอ้งการหรอื
ตรงเฉพาะรายการแรก ๆ ที่แสดงในผลการสบืค้นโดยจะมสี่วนที่ไม่ตรงกบัความต้องการ
ปะปนอยู่เป็นจํานวนมาก ดังนัน้บุคคลจะต้องศึกษาวิธีการสืบค้นเพื่อให้เข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ และรูจ้กัเลอืกแหล่งในการสบืคน้ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดสาํหรบัการสบืคน้แต่ละครัง้เพื่อ
จะช่วยให้ได้สารสนเทศตรงกับความต้องการ การสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตมี
ข ัน้ตอนสาํคญั ดงัน้ี 
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     1) เข้าสู่ โปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)ซึ่ง เ ป็น
โปรแกรมสําหรบัเชื่อมโยงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ จะทําใหผู้้สบืค้นอ่านขอ้มูลได้ และสามารถ
สบืคน้ขอ้มลูจากทัว่โลกไดโ้ดยมวีธิกีารสบืคน้สาํคญั 3 วธิ ีคอื 
       สบืคน้จากยอูารแ์อล (URL) โดยผูส้บืคน้ตอ้ง
จาํชื่อโดเมนเนมของเวบ็ไซตท์ีต่อ้งการไดซ้ึง่ไดจ้ากหนงัสอื วารสารหรอืผูอ้ื่นแนะนํา เป็นตน้ 
       สบืคน้จากโปรแกรมสบืคน้ (Search engine)  

เป็นเครือ่งมอืทีอ่ยูใ่นรปูซอฟตแ์วรเ์พือ่ชว่ยคน้สารสนเทศทีต่อ้งการ โดยพมิพค์าํวล ีทีเ่ป็นคาํ
สาํคญัเขา้ไป จากนัน้โปรแกรมจะทาํการคน้หาจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ ทีม่สีารสนเทศเกีย่วกบัคาํ
สาํคญัเหล่านัน้มาแสดงผลทีใ่ชก้นัมาก เชน่ Google Yahoo  Alta Vista Infoseek 

เป็นตน้  ขอ้เสยี คอื บางครัง้ขอ้มลูทีแ่สดงผลนัน้บางครัง้ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการสบืคน้ 
       สืบค้นจากการจัดหมวดหมู่ตามสาขาวิชา  
(Subject directory)หรอืเรยีกว่านามานุกรม(Directory)เป็นเครื่องมอืช่วยคน้ทีม่กีารแบ่งกลุ่ม
เน้ือหาตามสาขาวชิาออกเป็นหมวดหมู่การสบืคน้สามารถเลอืกกลุ่มตามสาขาวชิาทีต่รงกบั
ความตอ้งการ และเลอืกเรื่องต่าง ๆตามหวัขอ้ยอ่ยทีใ่ชก้นัมาก เช่น google yahoo sanook

เป็นตน้ 
     2) เลือกวิธีการสบืค้นตามต้องการ แต่ผู้สบืค้นต้อง
กําหนดขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการอย่างชดัเจนโดยใช้คําสําคญัใหเ้หมาะสมหรอืใช้
ตรรกะบูลนีและเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อกําหนดขอบเขตของคําสบืคน้ใหเ้ฉพาะเจาะจงขึน้
แลว้จงึดําเนินการสบืคน้จะเหน็ไดว้่าการสบืคน้อนิเทอรเ์น็ตผูส้บืคน้อาจต้องเสยีเวลาในการ
คน้หาสารสนเทศเน่ืองจากมสีารสนเทศอยู่ในเครอืข่ายจํานวนมาก และเครื่องมอืสบืคน้กม็ี
วธิกีารใช้แตกต่างกนัผูส้บืค้นจงึต้องศกึษาเทคนิคการสบืคน้แต่ละวธิเีพื่อช่วยใหไ้ด้ผลการ
สบืคน้ทีต่รงกบัความตอ้งการ  ดงัภาพที ่ 5.9 
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ภาพที ่ 5.9  การสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์น็ต 
 

 ดงันัน้จงึสรปุไดว้า่ การสบืคน้สารสนเทศเพือ่การเขา้ถงึสารสนเทศของบุคคล 
มขีัน้ตอนสาํคญัสรปุไดด้งัภาพที ่ 5.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพที ่ 5.10  การเขา้ถงึสารสนเทศของบุคคล 

กระบวนการสบืคน้สารสนเทศ 

รูจ้กักาํหนดขอบเขตการสบืคน้สารสนเทศ 

รูจ้กัเครือ่งมอืสบืคน้สารสนเทศ 

รูจ้กัวธิกีารสบืคน้สารสนเทศ 
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 กล่าวสรุปไดว้่าการเขา้ถงึสารสนเทศของประชาชนทัว่ไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด กลุ่ม
อาชพีใดหรอืชุมชนใดกต็ามหากสามารถสบืคน้สารสนเทศไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ ถูกต้อง 
และทนัสมยั ย่อมไดเ้ปรยีบในการนําสารสนเทศไปใชเ้พื่อการวางแผน การดําเนินงาน การ
ประกอบอาชพี การดแูลรกัษาสุขภาพ การตดัสนิใจ เป็นตน้ ซึง่ในปจัจุบนัช่องทางการสบืคน้
สารสนเทศเพื่อรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ มีหลายช่องทางบุคคลสามารถสืบค้น
สารสนเทศด้วยตนเองหรอืขอคําแนะนําจากผู้ให้บรกิารของแหล่งบรกิารสารสนเทศเพื่อ
คน้หาจากสื่อต่าง ๆ รวมทัง้เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร ความรูใ้นรปูแบบ
ต่าง ๆ อย่างแพร่หลายและรวดเรว็ การสบืค้นสารสนเทศจงึเป็นความต้องการของแต่ละ
บุคคล และขึน้อยู่กบัความสนใจใฝศ่กึษาเรยีนรูต้ลอดชวีติอยูเ่สมอของบุคคลนัน้ ๆ และหาก
ทุกคนตระหนักเหน็ความสําคญัของสารสนเทศ รู้จกันําสารสนเทศไปใช้ในชวีติประจําวนั
เสมอกจ็ะเกดิเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้อนัจะส่งผลใหผู้ใ้ฝ่เรยีนรูเ้ป็นบุคคลทีม่คีุณภาพเป็น
พลเมอืงดขีองสงัคม และประเทศชาตกิพ็ฒันาไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 

การประเมินสารสนเทศ 

 

 เมื่อไดท้าํการคน้ควา้และรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เรยีบรอ้ยแลว้ก่อนนํา
สารสนเทศไปใชง้านบุคคลไมค่วรมองขา้มหรอืละเลยการประเมนิสารสนเทศ เพราะจากการ
ค้นคว้าอาจทําใหไ้ด้รบัสารสนเทศจํานวนปรมิาณมากแต่ไม่ตรงตามความต้องการ ดงันัน้
บุคคลจงึต้องคดักรองสารสนเทศว่ามคีุณภาพมากน้อยเพยีงใดตรงกบัความตอ้งการหรอืไม่
ก่อนนําสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ การประเมนิสารสนเทศเป็นปจัจยัทีท่าํใหไ้ดร้บัสารสนเทศ
ทีม่คีุณคา่ และน่าเชื่อถอื 
 

 ความหมายการประเมินสารสนเทศ 

 คาํจาํกดัความของการประเมนิสารสนเทศ (Evaluation of information) หมายถงึ  
การคดักรองสารสนเทศทุกประเภทที่ได้มาจากแหล่งสารสนเทศต่างๆเพื่อพจิารณาตดัสนิ
ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความถูกต้องของสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ และ
สามารถจาํแนกสารสนเทศทีต่รงหรอืสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและมคีวามเหมาะสมกบัการ
นําไปใชป้ระโยชน์เพยีงใด 
 การประเมินสารสนเทศที่กล่าวมาน้ีเป็นลักษณะการประเมินสารสนเทศของผู้
ต้องการใชส้ารสนเทศโดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดร้บัสารสนเทศทีต่รงกบัความต้องการมาก
ทีส่ดุ แต่ก่อนจะบรรลุจุดมุง่หมายดงักล่าวบุคคลตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิ
สารสนเทศ ดงัน้ี 
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 1. เกณฑก์ารประเมินสารสนเทศ 

  การประเมนิสารสนเทศนัน้บุคคลควรพจิารณาเกณฑพ์ืน้ฐานสาํคญั สรปุได ้ 
5  ดา้น ดงัน้ี (Saracevic & Wood, 1981 อา้งถงึใน จนิดารตัน์  เบอรพนัธุ,์ 2548) 

  1.1 คุณภาพของสารสนเทศ  ไดแ้ก่ 
   1.1.1 ความแมน่ยาํเทีย่งตรง  และความถูกตอ้งของสารสนเทศ 
   1.1.2 ความน่าเชื่อถอืของสารสนเทศ 
   1.1.3 ความทนัสมยัของสารสนเทศ 
  1.2 ขอบเขต  ไดแ้ก่ 
   1.2.1 ความครบถว้นสมบรูณ์ของสารสนเทศ 
   1.2.2 ความครอบคลุมของเน้ือหาในหวัขอ้นัน้ ๆ 

  1.3 ความเหมาะสม ไดแ้ก่ 
   1.3.1 มลีกัษณะสอดคลอ้งหรอืมลีกัษณะเฉพาะตรงตามทีต่อ้งการ 
   1.3.2 มีรายละเอียด และปริมาณเพียงพอตามที่ต้องการแต่ไม่มาก
เกนิไป 
   1.3.3 นําเสนอโดยใชภ้าษาทีเ่หมาะสมทาํใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย 
   1.3.4 นําเสนอในรปูแบบทีป่ระณตีและเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
  1.4 ความสะดวก ไดแ้ก่ 
   1.4.1 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึสารสนเทศ และไดร้บัสารสนเทศไม่
นานเกนิไป 
   1.4.2 ขัน้ตอนในการไดร้บัสารสนเทศไมยุ่ง่ยาก 
   1.4.3 ความพยายามทีต่อ้งใชเ้พื่อใหไ้ดร้บัสารสนเทศทีต่อ้งการไม่มาก
เกนิไป 
  1.5 คา่ใชจ้า่ย  ไดแ้ก่ 
   1.5.1 ค่าใช้จ่ายโดยตรงในการเข้าถึงและได้ร ับสารสนเทศ เช่น  
คา่ธรรมเนียมในการใชบ้รกิารมคีวามเหมาะสม  เป็นตน้ 
   1.5.2 ค่าใชจ้่ายทางออ้มในการเขา้ถงึและไดร้บัสารสนเทศ เช่น เวลาที่
ใช ้คา่เดนิทาง เพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศตอ้งมคีวามเหมาะสม เป็นตน้ 
  2. ขัน้ตอนการประเมินสารสนเทศ 

  สารสนเทศที่ได้จากแหล่งทรพัยากรสารสนเทศ อาจมลีกัษณะเหมอืนกนัหรอื
แตกต่างกนับุคคลจะตอ้งพจิารณาตดัสนิคุณค่าสารสนเทศ เช่น ความถูกตอ้งสมบูรณ์ ความ
ทนัสมยั และความน่าเชื่อถอืของสารสนเทศ เป็นตน้ เพือ่เปรยีบเทยีบเรือ่งเดยีวกนัจากหลาย 
ๆ แหล่งว่าจะยอมรบัหรอืปฏเิสธสารสนเทศจากแหล่งใดบุคคลทีต่อ้งการนําสารสนเทศไปใช้
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ตอ้งมกีารประเมนิก่อนเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าไดผ้า่นการประเมนิคุณค่าอยา่งรอบคอบแลว้ 
ดงันัน้จะกล่าวถงึการประเมนิสารสนเทศตามประเภทของแหล่งทรพัยากรสารสนเทศ  ดงัน้ี 
  2.1 หลกัการประเมินสารสนเทศ  ประกอบดว้ย 
   2.1.1 หลักการประเมินสารสนเทศจากทรพัยากรสารสนเทศ 

จาํแนกได ้3  ประเภท  คอื 
    2.1.1.1 การประเมินสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์โดย
พจิารณาจากรายละเอยีดทัว่ ๆ ไปของสือ่แต่ละประเภท สรปุไดด้งัน้ี 
     1) เน้ือหา  พิจารณาความสมัพนัธ์ของชื่อเรื่องกับ
เน้ือหา ความกว้างหรอืลึกซึ้งของเน้ือหามีความสมบูรณ์ถูกต้องให้ข้อเท็จจรงิตรงตามที่
ต้องการหรือไม่ และเพื่อให้ทราบรายละเอียดของเน้ือหาเพิ่มมากขึ้นควรพิจารณา
สว่นประกอบอื่น ๆ ดว้ย เชน่ ชื่อเรือ่ง คาํนํา สารบญั เป็นตน้ 
     2) การนําเสนอเน้ือหา พิจารณาโครงสร้างของ
เน้ือหา มกีารนําเสนอเน้ือหาไดอ้ย่างเหมาะสมเป็นไปตามลกัษณะของเน้ือหา และประเภท
ของหนังสอื มวีธิกีารเขยีนที่ถูกต้องใช้ภาษาง่ายต่อความเขา้ใจ ลําดบัเน้ือหาอย่างเป็นขัน้
เป็นตอน มกีารอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลู  
     3) ความทันสมัย   พิจ า รณาจาก เ น้ื อหาหรือ
แหล่งขอ้มูลที่สามารถบ่งบอกได ้เช่น ปีทีพ่มิพ ์ฉบบัที่ ปีที่ ครัง้ที่พมิพ ์เป็นต้น เพราะหาก
ไดร้บัสารสนเทศไม่ทนัสมยัอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายหรอืความผดิพลาดได ้แต่ทัง้น้ีต้อง
พจิารณาตามลกัษณะของศาสตร์แต่ละวิชาซึ่งมลีกัษณะแตกต่างกนั เช่น ประวตัิศาสตร ์ 
คอมพวิเตอร ์ เป็นตน้ 
     4) ผู้เขียน พิจารณาด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ  

ประสบการณ์ในดา้นนัน้อย่างเพยีงพอ  เช่น วุฒกิารศกึษา ตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน ผลงาน  
เป็นตน้ และผูเ้ขยีนตอ้งนําเสนอเน้ือหาอยา่งเทีย่งตรง ปราศจากอคต ิ มคีวามน่าเชื่อถอื 
     5) ผูจ้ดัพมิพ ์ พจิารณาจากผูจ้ดัทํา เช่น สํานักพมิพ ์ 

โรงพมิพ์ หน่วยงานที่จดัทําทัง้ของรฐัและเอกชนโดยมชีื่อเสยีงและประสบการณ์ด้านการ
จัดพิมพ์ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจ เช่น ผลงาน กิจกรรม บทบาทหน้าที่ ความ
รบัผดิชอบในเน้ือหาสาระทีนํ่าเสนอ  เป็นตน้ 
    2.1.1.2 การประเมนิสารสนเทศประเภทสือ่โสตทศัน์ มี
รายละเอยีดประกอบการพจิารณา  ดงัน้ี 
     1) เน้ือหา  พจิารณาว่าเน้ือหาครอบคลุมตามชื่อเรื่อง
ทีก่ําหนดครบถว้นเน้ือหาถูกตอ้งตามความเป็นจรงิมคีวามน่าสนใจก่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่เีกดิ
ความคดิสรา้งสรรค ์
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     2) การนําเสนอเน้ือหา  พจิารณาจากคําบรรยายบท
สนทนาควรใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเขา้ใจ และเหมาะสมหากมกีารใช้อุปกรณ์ประกอบนัน้
จะตอ้งใชง้า่ยไมยุ่ง่ยากจนเกนิไป 
     3) การจดัลําดบัเน้ือหา  พจิารณาจากการจดัลําดบั
เน้ือหาอย่างเป็นขัน้ตอนอย่างมเีหตุผล เช่น จากเรื่องง่ายไปเรื่องยาก จากนามธรรมไปสู่
รปูธรรม จากลาํดบัเหตุการณ์ เป็นตน้ ทาํใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยขึน้ก่อใหเ้กดิจนิตนาการ 
     4) ความทนัสมยั  พจิารณาจากเน้ือหาต้องทนัสมยั
ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิมคีวามเป็นปจัจุบนัเน่ืองจากเทคโนโลยมีกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็
เน้ือหาทีจ่ดัทาํไวอ้าจลา้สมยัการนําสารสนเทศไปใชอ้าจประสบปญัหาได ้
     5) ผู้ผลิต  พิจารณาจากความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต
ดา้นผลงาน ความมชีื่อเสยีง ประสบการณ์ในการผลติเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป 
     6) เทคนิคการผลติ  ควรพจิารณาจากชนิดของวสัดุ
แต่ละประเภทว่าได้ใช้เสียงแสง ภาพ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมี
ความสมัพนัธก์บัเน้ือหา 
    2.1.1.3 การประเมนิสารสนเทศประเภทสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ การ
ประเมนิสารสนเทศประเภทสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีต่อ้งอา่นดว้ยเครื่องคอมพวิเตอรน์ัน้มหีลกัการ
ประเมนิไม่แตกต่างจากสื่อสิง่พมิพม์ากนัก โดยสามารถใชแ้นวทางการประเมนิเช่นเดยีวกบั
การประเมนิสื่อสิง่พมิพไ์ด ้และมรีายละเอยีดเพิม่เตมิประกอบการพจิารณา ดงัน้ี (กาญจนา 
ใจกวา้ง, 2554) 

     1) ผูผ้ลติ  พจิารณาว่าเป็นผูผ้ลติที่มรีะยะยาวนานมี
สถานะมัน่คง มคีวามน่าเชื่อถอืความชาํนาญ มผีลงานเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
     2) เน้ือหา  พจิารณาด้านคุณภาพของเน้ือหาความ
ถูกตอ้งทนัสมยัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสือ่ในรปูแบบอื่น ๆ 

     3) การเข้าถึง  มีวิธีการสืบค้นที่ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน 
และเขา้ใจไดง้า่ยสะดวกรวดเรว็ 
   2.1.2 หลกัการประเมินสารสนเทศจากอินเทอรเ์น็ต ถอืไดว้่าเป็น
เครื่องมอืทีใ่ชแ้สวงหาสารสนเทศมากในปจัจุบนัเพราะเป็นแหล่งทีม่ขีอ้มลูสารสนเทศจาํนวน
มากทัง้มคีุณค่าประโยชน์ แต่ในขณะเดยีวกนัสิง่ทีไ่ม่มคีุณค่าและไม่มปีระโยชน์กม็มีากมาย
มหาศาล  บุคคลจงึตอ้งมวีจิารณญาณ โดยสามารถเลอืกหรอืประเมนิคุณค่า ความน่าเชื่อถอื
ความถูกต้อง สารสนเทศที่ได้จึงจะมีคุณภาพเหมาะแก่การนําไปใช้งาน การประเมิน
สารสนเทศจากอนิเทอรเ์น็ตมรีายละเอยีดประกอบการพจิารณา  ดงัน้ี 
    1) เน้ือหา  พจิารณาเน้ือหามคีวามถูกต้องระบุแหล่งที่มาของ
ขอ้มูลอย่างชดัเจนนําเสนอขอ้มูลทีเ่ป็นกลาง ไม่มอีคต ิอ่านเขา้ใจง่าย ใชภ้าษาทีสุ่ภาพเป็น
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ทางการ  การพมิพไ์มผ่ดิพลาด ขอ้มลูตรงตามหวัขอ้ ใหข้อ้เทจ็จรงิ มกีารตรวจสอบขอ้มลูใน
เรือ่งเดยีวกนัจากแหล่งอื่น ๆ 

    2) ความน่าเชื่อถือ  พจิารณาจากผู้เขยีนและผู้รบัผดิชอบใน
การจัดทํา ถ้าหากเป็นผู้เขียนให้พิจารณาจากความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ การศกึษา ผลงาน ความมชีื่อเสยีงในวงวชิาชพี และหากเป็นหน่วยงานหรอื
องค์กรพิจารณาจากชื่อเสียง การยอมรับในวงวิชาชีพ ผลงาน ความเชี่ยวชาญ เป็น
หน่วยงานของรฐั  สถาบนัการศกึษาหรอืองค์กรไม่หวงัผลกําไรจะมคีวามน่าเชื่อถอืเพราะ
เป็นผูจ้ดัทําเน้ือหาโดยตรง หรอืเป็นผูร้บัผดิชอบดา้นนัน้โดยตรงมกีารระบุวตัถุประสงคก์าร
จดัทาํและแสดงความรบัผดิชอบอยา่งชดัเจน 
    3) ความทันสมัยของเน้ือหา  พิจารณาสารสนเทศมีความ
ทนัสมยัจากการปรบัปรุงขอ้มูลอยู่เสมอหรอืแก้ไขขอ้มูลครัง้ล่าสุดเพื่อแสดงว่าขอ้มูลมกีาร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามคีวามเอาใจใส่ และการบํารุงรกัษาเว็บไซต์ของผู้รบัผดิชอบ  
ดงันัน้เวบ็ไซตท์ีม่มีาตรฐานตอ้งปรบัปรงุขอ้มลูใหท้นัสมยั และเป็นปจัจุบนั 
    4) การเขา้ถงึ  พจิารณาจากการเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเรว็
และไดง้า่ยเพราะเวบ็ไซตท์ีแ่สดงผลจากการสบืคน้ไดร้วดเรว็จะทาํใหผู้ใ้ชพ้งึพอใจ 
  2.2 การวิเคราะหส์ารสนเทศ 

   การวเิคราะหส์ารสนเทศ หมายถงึ กระบวนการทาํความเขา้ใจสารสนเทศ
ทัง้หมดที่ได้จากการคดัเลอืกหรอืประเมนิเพื่อจําแนกแยกแยะสารสนเทศออกเป็นส่วน ๆ 

และเอาเฉพาะสารสนเทศที่มลีกัษณะเฉพาะออกจากสารสนเทศดงักล่าว โดยยดึตามความ
ตอ้งการ (Saracevic & Wood, 1981 อา้งถงึใน จนิดารตัน์  เบอรพนัธุ,์ 2548) ซึง่มขี ัน้ตอน
สาํคญัดงัน้ี 
   2.2.1 ทําความเข้าใจเน้ือหาในสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทัง้หมดจาก
สารสนเทศที่ผ่านการคัดเลือกหรือประเมินเพื่อตรวจสอบเน้ือหาเหล่านัน้สัมพันธ์และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
   2.2.2 จาํแนกแยกแยะสารสนเทศออกเป็นหมวดหมูต่ามหวัขอ้ใหญ่และ
หวัขอ้ยอ่ยแลว้ตรวจสอบวา่มคีวามน่าเชื่อถอืเพยีงใดมคีวามทนัสมยัหรอืไม ่
   2.2.3 คดัเลอืกและกลัน่กรองสารสนเทศโดยดงึเฉพาะส่วนที่เกี่ยวขอ้ง  
และตรงกบัความตอ้งการโดยไมส่นใจรายละเอยีดหรอืประเดน็อื่น ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 
   2.2.4 ตรวจสอบขอ้มูลหรอืเน้ือหาแต่ละส่วนที่ดงึออกมาในด้านความ
ถูกตอ้งความทนัสมยั และความน่าเชื่อถอืตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิสารสนเทศ 
   2.2.5 การจดัเรยีงสว่นยอ่ย ๆ หรอืประเดน็ยอ่ย ๆ ทีผ่า่นการตรวจสอบ
แลว้ ตามลาํดบัหมวดหมูท่ีไ่ดก้าํหนดไว ้
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  2.3 การสงัเคราะหส์ารสนเทศ 

   การสงัเคราะหส์ารสนเทศ หมายถงึ กระบวนการกลัน่กรอง และรวบรวม
สารสนเทศที่ผ่านการวเิคราะห์แล้วนํามาเสนอโดยการจดัโครงสรา้งใหม่พร้อมกบัอธิบาย
ชีแ้จง  หรอืแสดงความคดิเหน็เชงิประเมนิ (Saracevic & Wood, 1981 อา้งถงึใน จนิดารตัน์ 
เบอรพนัธุ,์ 2548) ซึง่มขี ัน้ตอนทีส่าํคญั ดงัน้ี 
   2.3.1 การจดัเรยีงข้อมูลหรอืเน้ือหาแต่ละส่วนที่ดึงออกมาจากหวัข้อ
ใหญ่ และหวัข้อย่อย โดยพิจารณาเชิงเปรียบเทียบความเหมือนความคล้ายคลึงความ
แตกต่าง และความสมัพนัธแ์ลว้ผสมผสานกลมกลนืเขา้ดว้ยกนั 
   2.3.2 การประเมนิเชงิเปรยีบเทยีบ  ในกรณีทีข่อ้มลูหรอืเน้ือหาในเรื่อง
เดยีวกนัทีม่าจากแหล่งต่าง ๆ  มคีวามแตกต่างกนัจะตอ้งประเมนิเพือ่หาความสอดคลอ้งหรอื
ประสานความขดัแยง้เขา้ดว้ยกนั 
   2.3.3 ผสมผสานข้อมูลหรือเน้ือหาที่จดัเรียงตามหมวดหมู่ให้อยู่ใน
รปูแบบทีเ่หมาะสมทีส่ดุโดยเฉพาะการใชภ้าษาและวธิกีารนําเสนอ 
   2.3.4 ประเมนิผลที่ผ่านการผสมผสานข้อมูลส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกนั  
เพื่อใหข้ ัน้ตอนน้ีบรรลุผลสําเรจ็อาจพจิารณาจากขอ้มูลทัง้หมดครบถ้วนตามขอบเขตขอ้มูล
สว่นใดมคีวามซํ้าซอ้นขอ้มลูทุกสว่นจดัเรยีงเหมาะสม เป็นตน้ 
  อาจกล่าวไดว้่าบุคคลทีต่้องการใชส้ารสนเทศทีม่คีุณภาพและมคีุณค่าต้องรูจ้กั
ประเมนิสารสนเทศทีไ่ดร้วบรวมจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพจิารณาและตดัสนิคุณค่า
ของทรพัยากรสารสนเทศแต่ละประเภทว่ามคีุณภาพดีเหมาะแก่การนําไปใช้งานซึ่งการ
ประเมนิจะต้องยดึหลกัเกณฑ์การประเมนิแต่ละประเภทเพราะเป้าหมายของการประเมนิ
สารสนเทศเพื่อพจิารณาขอ้ดหีรอืขอ้บกพร่องของสารสนเทศนัน้โดยคาํนึงถงึความน่าเชื่อถอื
ความถูกตอ้ง และความทนัสมยัแต่ทัง้น้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเองมากทีส่ดุ 
 

การใช้สารสนเทศ 

 

 การใชส้ารสนเทศเป็นสิง่สําคญัและจําเป็นต่อบุคคลในทุกชุมชนหรอืสงัคมเพื่อการ
ดาํรงชวีติเมือ่เกดิความตอ้งการสารสนเทศจะตอ้งรูจ้กัการแสวงหา การเขา้ถงึสารสนเทศเพื่อ
รวบรวมคดัเลอืกหรอืประเมนิสารสนเทศทีต่รงและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ จากนัน้จะเกดิ
การใชส้ารสนเทศตามวตัถุประสงคก์ารใชส้ารสนเทศอาจมทีัง้ความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ 
หากไมพ่งึพอใจอาจทาํใหเ้กดิความตอ้งการสารสนเทศไดอ้กีครัง้ 
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 ความหมายการใช้สารสนเทศ 

 คาํจาํกดัความของการใชส้ารสนเทศ (Information use) หมายถงึ สภาพทีบุ่คคลได้
สารสนเทศตรงตามความตอ้งการแลว้นําสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์เพื่อเพิม่พนูความรูแ้กไ้ข
ปญัหาหรือการตัดสินใจทัง้แก่ตนเองหรือส่วนรวมโดยการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนสื่อสาร
นําเสนอสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ส่วนประภาวดี  สืบสนธิ ์(2539) กล่าวว่าการใช้
สารสนเทศเป็นผลสบืเน่ืองจากการที่บุคคลมคีวามต้องการสารสนเทศ และมกีารแสวงหา
สารสนเทศแลว้นําไปสูก่ารใชส้ารสนเทศ ซึง่อาจเกดิขึน้ทนัทหีลงัจากทีไ่ดส้ารสนเทศนัน้หรอื
อาจเกบ็รวบรวมไวเ้พื่อใชภ้ายหลงั ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ว่ามคีวามสําคญัหรอืความจําเป็น
เร่งด่วนการใช้สารสนเทศจะสิ้นสุดลงเมื่อสารสนเทศนัน้ตอบสนอง และนําไปใช้ได้ตาม
จุดมุง่หมาย 
  

 ปัจจยัการใช้สารสนเทศ 

 การนําสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ของบุคคลขึน้อยูก่บัปจัจยัทีแ่ตกต่างกนั ซึง่มปีจัจยั
หลายประการ พอสรปุไดด้งัน้ี (ประภาวด ี สบืสนธิ,์ 2532 ; แมน้มาส  ชวลติ, 2533 ;  

จริวรรณ ภกัดบุีตร, 2533) 

 1. เพ่ือการประกอบอาชีพและการปฏิบติังาน  ไมว่า่บุคคลนัน้จะประกอบอาชพี  

หรอืปฏบิตังิานในหน่วยงาน องค์กรใดย่อมต้องการใชส้ารสนเทศเพื่อช่วยใหก้ารประกอบ
อาชพี การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ และบรรลุเป้าหมาย ถงึแมว้่าอาชพี และตําแหน่งหน้าที่
ของบุคคลมคีวามแตกต่างกนั ตวัอย่างงานวจิยัเกี่ยวกบัอาชพีนักจดัรายการวทิยุชุมชนใช้
สารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดและผลิตรายการ และความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของนักจัดรายการวิทยุชุมชน (สุชาดา ธุมะลิ, 2553) ส่วนเลขานุการใช้
สารสนเทศเพื่อการเตรียมข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา การเตรียมการเดินทาง การโต้ตอบ
จดหมาย การจดัเก็บเอกสาร การติดตามข่าวสาร และการบรหิารงานประชุม (ยุพา วฒัน
ศกัดากุล, 2549) และนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลใชส้ารสนเทศเพื่อการบรหิารงาน การ
ประชาสมัพนัธ์องค์กร การจดัทําแผนงาน โครงการ การบริหารงานบุคคล และรู้จกักฎ 
ระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิาน (จารพุร  เทยีบสงูเนิน, 2550) 

 2. เพ่ือการศึกษา การศกึษามคีวามจําเป็นทีช่่วยพฒันาตนเองและสงัคมใหเ้จรญิ
งอกงามขึน้ หากมกีารใชส้ารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอใฝ่เรยีนรูต้ลอดชวีติ สารสนเทศจะช่วย
พฒันาสตปิญัญาของบุคคล นอกจากน้ีพื้นฐานระดบัการศกึษามผีลต่อการใช้สารสนเทศที่
แตกต่างกนั บุคคลที่มกีารศกึษาสูงจะมคีวามต้องการใช้สารสนเทศที่ลกึซึ้ง จะเหน็ไดจ้าก
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีชส้ารสนเทศเพื่อเพิม่ความเขา้ใจในบทเรยีน การทาํรายงาน การ
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รบัรูข้อ้มลูทนัสมยั การบนัเทงิหรอืพกัผอ่นหยอ่นใจ (ญาณภา อนิพรหม, 2551 ; สุคนธท์พิย ์ 
คาํจนัทร,์ 2549) 

 3. เพ่ือสนองความต้องการส่วนบุคคล  บุคคลจะตอ้งดําเนินชวีติประจาํวนัตอ้ง
ใช้สารสนเทศเพื่อแก้ปญัหารับรู้ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปจัจุบัน ความบันเทิง การ
ค้นคว้าวจิยั และการตดัสนิใจ เป็นต้น จะเหน็ได้จากงานวจิยัของ นรา บูรณรชั และคณะ  
(2549) ไดท้ําวจิยัเรื่องการเขา้ถงึและการใชส้ารสนเทศเพื่อการพฒันาตนเองของชุมชนป่า
พะยอม พบว่า ชุมชนใชส้ารสนเทศเพื่อพฒันา และแกป้ญัหาการประกอบอาชพีโดยคน้ควา้
หาความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ ใหผ้ลผลติมคีุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากน้ีมกีาร
ตดิตามข่าวสารจากทางราชการ ข่าวเหตุการณ์บา้นเมอืงเพื่อจะไดพู้ดคุยแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็กบัเพือ่นบา้น 
 กล่าวไดว้่าบุคคลทุกกลุ่ม อายุ การศกึษา อาชพี หรอืทุกชุมชน สงัคม จาํเป็นตอ้งใช้
สารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลหรอืสงัคม แต่ตอ้งเลอืกใชส้ารสนเทศทีม่ี
คุณภาพ โดยคํานึงถงึการใชส้ารสนเทศอย่างวจิารณญาณ และต้องใชส้ารสนเทศเหล่านัน้
อยา่งชาญฉลาด ควรใชป้ระโยชน์ของสารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถนําความรู้
ที่ได้รบัมาประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน นําเสนอ สื่อสาร แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ได ้
นอกจากน้ีบุคคลตอ้งรูจ้กัใชส้ารสนเทศอยา่งมศีลีธรรม จรยิธรรม และปฏบิตัติามขอ้กฎหมาย
ต่าง ๆ เช่น ด้านทรพัย์สนิทางปญัญา สทิธสิ่วนบุคคล เป็นต้น หากบุคคลได้ปฏบิตัิตามที่
กล่าวมาขา้งต้นการใชส้ารสนเทศของบุคคลจะเป็นไปอย่างถูกต้อง และเกดิความน่าเชื่อถอื 
ดงันัน้การใชส้ารสนเทศใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุจงึขึน้อยูก่บับุคคลผูใ้ชส้ารสนเทศนัน่เอง 
 

บทสรปุ  

 

 สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต และเป็น
องค์ประกอบของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ช่วยให้เกิดการเรยีนรู้สร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ 

ความต้องการสารสนเทศของมนุษยใ์นปจัจุบนัยิง่เพิม่มากขึน้ การมสีารสนเทศทีม่คีุณภาพ
และทนัสมยักว่าจะไดเ้ปรยีบผูท้ีข่าดสารสนเทศทีม่คีุณภาพ เพราะสารสนเทศจะใชเ้พื่อการ
วางแผน การแก้ปญัหาและการตดัสนิใจในทุกดา้น แต่การไดม้าซึ่งสารสนเทศที่มคีุณภาพ
ของบุคคลทัว่ไปมกัประสบปญัหา เน่ืองจากขาดทกัษะการรูส้ารสนเทศ ดงันัน้ทกัษะสาํคญัที่
บุคคลแห่งการเรยีนรู้ตลอดชีวิตจําเป็นต้องม ีคือ ทกัษะการรู้สารสนเทศเพื่อสร้างความ
ตระหนกัในภาวะทีต่อ้งการสารสนเทศ ตอ้งมศีกัยภาพในการเขา้ถงึ สบืคน้ การประเมนิ และ
การใช้สารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การรูส้ารสนเทศจงึเป็นทกัษะสําคญัที่
ควรส่งเสรมิใหม้ใีนทุกคน เพราะประเทศไทยมนีโยบายที่จะพฒันาสงัคมใหเ้ป็นสงัคมแห่ง
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การเรียนรู้หรือสงัคมแห่งภูมิปญัญา ดงันัน้ทุกคนจึงสามารถช่วยกนัสร้างสงัคมแห่งการ
เรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ในสงัคมไทยได ้



 

บทท่ี  6 

แหล่งการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการรู้สารสนเทศของชมุชน 

 

 แหล่งการเรียนรู้มีบทบาทสําคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคลที่ต้องการ
แสวงหาความรูม้าพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแหล่งการเรยีนรูม้อียู่หลากหลายประเภท
ด้วยกนั ล้วนแต่เป็นแหล่งที่รวมองค์ความรูอ้นัเป็นประโยชน์ต่อบุคคลต่างๆ การแสวงหา
สารสนเทศจากแหล่งการเรยีนรู้จําเป็นต้องอาศยัทกัษะการรู้สารสนเทศเพื่อช่วยให้ได้รบั
สารสนเทศทีเ่หมาะสมตรงกบัความตอ้งการและมปีระสทิธภิาพสงูสุด หากบุคคลมทีกัษะการ
รูส้ารสนเทศ  การเขา้ถงึสารสนเทศจากแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ จะเป็นสิง่ทีง่า่ย และเป็นปจัจยั
ที่สนับสนุนให้เกิดการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อการเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ ยิง่
ปจัจุบนัสงัคมไทยมุง่พฒันาคนในชาตใิหม้ศีกัยภาพทัง้ความรู ้ความสามารถใหเ้ป็นบุคคลทีม่ี
คุณภาพ มคีวามเฉลยีวฉลาด รูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลงสงัคมสมยัใหม่ จงึเป็นการเตรยีม
ประชาชนใหพ้รอ้มต่อการแขง่ขนั และการดาํรงชวีติในยคุสงัคมเศรษฐกจิฐานความรูไ้ด ้
 

ความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู ้
 

  แนวคิดเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้ 
  แหล่งการเรยีนรูเ้ป็นสว่นสาํคญัต่อการสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของบุคคลที่
ต้องการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะประชาชนต้องได้รบัการพฒันาให้เป็นทรพัยากรที่มี
คุณภาพของประเทศชาติ จะเหน็ได้จากการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สงัคม
แหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างยัง่ยนื ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11  

(พ.ศ. 2555 – 2559) ทีใ่หค้วามสําคญัของแหล่งการเรยีนรูโ้ดยต้องพฒันาแหล่งการเรยีนรู้
และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์สามารถเขา้ถงึอย่างสะดวกหรอืใชบ้รกิารไดอ้ยา่ง
เต็มศกัยภาพ และในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 25 ก็ให้
ความสาํคญัของแหล่งการเรยีนรูโ้ดยมุง่ใหร้ฐัตอ้งสง่เสรมิการดาํเนินงาน และการจดัตัง้แหล่ง
การเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรูปแบบซึ่งจะนําไปสู่การเรยีนรูอ้นัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพชวีติของประชาชน 
  กล่าวไดว้่ารฐับาลใหค้วามสําคญัต่อการพฒันาแหล่งการเรยีนรูเ้พื่อใหม้แีหล่ง
เรียนรู้ทุกรูปแบบจึงมีนโยบายพฒันาอย่างชัดเจน โดยแต่ละหน่วยงานของรฐัที่มีส่วน
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เกี่ยวขอ้งต่างดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของรฐั หรอืภาครฐัและเอกชนต่าง
รว่มมอืกนัทาํ หรอืต่างฝา่ยต่างทาํตามพนัธกจิ และตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร แต่สง่ผลต่อ
ประชาชนและสงัคมซึ่งการพฒันาคนนัน้ต้องอาศยัปจัจยัด้านการมแีหล่งการเรยีนรูเ้พื่อให้
ประชาชนได้เรียนรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม แต่ปจัจุบนัการเปลี่ยนแปลงทาง
สิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม และวถิชีวีติของประชาชนสง่ผลทาํใหเ้กดิแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ ทีไ่ด้
มาตรฐาน และขาดมาตรฐาน โดยเฉพาะแหล่งการเรยีนรูท้ี่ดมีมีาตรฐานนัน้ประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศไมส่ามารถเขา้ถงึเน่ืองจากขาดการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ขาดความรูแ้ละทกัษะ
ในการใชแ้หล่งการเรยีนรูท้ีเ่ป็นเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนการกระจายแหล่งการเรยีนรู้
ทีด่มีมีาตรฐานยงัมน้ีอย (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2553ก) ดว้ยเหตุดงักล่าวทุก
ภาคสว่นทัง้รฐัและเอกชนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งตลอดจนประชาชนตอ้งมสี่วนรว่มในการวางแผน
พฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้หไ้ดม้าตรฐานหรอืเป็นทีย่อมรบัและสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการ
ของประชาชนในชุมชนเพื่อใหเ้ป็นทีแ่ลกเปลี่ยนความรูห้รอืความคดิใหม่ๆ แลว้เกดิการต่อ
ยอดความรูใ้หแ้ก่ปจัเจกบุคคลและกลุ่มคนได ้
  สรุปได้ว่าแหล่งการเรียนรู้จึงเป็นองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาชนโดยทุกคนจะต้องเลอืกแหล่งการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเพื่อเลอืก
รบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ความรูไ้ดต้ามศกัยภาพและความพรอ้มของตนเอง และจากปจัจยัทีก่ล่าว
มาขา้งต้นพบว่า ในการเขา้ถงึและใชแ้หล่งการเรยีนรูข้องประชาชนยงัพบปญัหาจงึมผีลให้
กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self directed learning) มคีวามแตกต่างกนั  ในการเรยีนรู้
จงึเป็นความสามารถเฉพาะตนของแต่ละบุคคล ซึ่งเกดิจากการขาดทกัษะการรูส้ารสนเทศ
โดยในสงัคมไทยยงัไม่ถือว่าเป็นสาระสําคญัเท่าที่ควรจงึขาดการกระตุ้น รณรงค์ ส่งเสรมิ
อย่างจรงิจงั ดงันัน้เพื่อใหส้งัคมไทยพฒันาสู่สงัคมแห่งการเรยีนรูไ้ด ้ทุกภาคส่วนตอ้งมสี่วน
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะรัฐบาลต้องส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และทักษะการรู้
สารสนเทศให้แก่ประชาชนไปควบคู่กันเพื่อให้จํานวนแหล่งการเรียนรู้มีเพียงพอและ
ดําเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ และประชาชนมทีกัษะในการเขา้ถึงความรู้ได้ด้วยตนเอง 
เพือ่ใชป้ระโยชน์ต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติได ้
 

  บริบทแหล่งการเรียนรู้ชมุชน 

  สงัคมไทยมลีกัษณะความสมัพนัธใ์กลช้ดิกนัในสถาบนัครอบครวัและเครอืญาติ
มคีวามผูกพนักนัไปตลอดชวีติประชาชนในชุมชนมกีารพึ่งพาอาศยักนัในเรื่องต่างๆ และ
ไดร้บัความช่วยเหลอืเมื่อเกดิความต้องการ การดํารงอยู่ของชุมชนโดยทัว่ไปไดอ้าศยัแหล่ง
ความรูจ้ากสถาบนัครอบครวั ได้แก่ ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ที่ได้สบืทอดความรูม้าจากบรรพ
บุรุษ แลว้ไดถ่้ายทอดความรูแ้ก่รุ่นลูกหลาน มกีารเรยีนรูโ้ดยการบอกเล่า การอบรมสัง่สอน 
การถ่ายทอด การทดลองปฏิบัติจริง หากพบปญัหาหรือข้อผิดพลาดสามารถพูดคุยขอ



157 
 

คําแนะนํา เพื่อแก้ไขปญัหาได้จนเกดิความชํานาญ สถาบนัครอบครวันับว่าเป็นแหล่งการ
เรยีนรูพ้ืน้ฐานของสงัคมไทยทีก่ล่อมเกลาศลีธรรม จรยิธรรม การดาํรงชวีติตามระเบยีบแบบ
แผนของสงัคม  
  นอกจากน้ียงัมแีหล่งความรูภ้ายนอกครอบครวัที่สมาชกิในชุมชนสามารถใช้
เป็นแหล่งการเรยีนรูไ้ดแ้ก่ เพื่อนบา้น ปราชญช์าวบา้น พระ กํานนั ผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ การ
เรยีนรูห้รอืถ่ายทอดความรูอ้ยู่ในลกัษณะการบอกเล่า ทดลองทํา ขอคําแนะนํา มลีกัษณะ
คล้ายกนักบัที่ถ่ายทอดในครอบครวั เมื่อความรู้ที่ได้รบัในครอบครวัไม่เพยีงพอบุคคลจะ
แสวงหาความรูจ้ากภายนอกโดยทุกคนจะรูค้วามตอ้งการของตนเอง เชน่ หตัถกรรม สุขภาพ
อนามยั  การทาํมาหากนิ ขนบธรรมเนียมประเพณ ีการแสดงศลิปะพืน้บา้น การเกษตรกรรม 
เป็นตน้  แหล่งการเรยีนรูท้ีส่มาชกิในชุมชนใชเ้พื่อแสวงหาความรูส้ว่นใหญ่จะเป็นแหล่งการ
เรยีนรูป้ระเภทบุคคล เน่ืองจากเขา้ถงึไดง้่าย มกีารช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัเสมอ และสามารถ
ถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ยา่งเขา้ใจและชดัเจน 
  ขณะเดยีวกนัชุมชนยงัมแีหล่งการเรยีนรูท้ีร่ฐัจดัตัง้ขึน้เป็นระบบการศกึษาทัง้ใน
รูปแบบการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัเพื่อใหป้ระชาชนทุกคนไดรู้ห้นังสอื
สมาชกิในชุมชนจงึมโีอกาสไดร้บัการถ่ายทอดความรูจ้ากครใูนโรงเรยีน  ซึง่การรูห้นังสอืจะ
เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้หรือแสวงหาความรู้ของบุคคล สมาชิกในชุมชนจึงต้องได้ร ับ
การศกึษาอย่างเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชวีติ หากบุคคลไม่มโีอกาสเรยีนรูใ้นระบบก็
สามารถเรียนรู้นอกระบบหรือตามอธัยาศัยได้ การแสวงหาความรู้จึงไม่จํากัดอยู่แต่ใน
โรงเรยีน ทัง้น้ีเพราะบุคคลสามารถแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรูท้ีม่อียูใ่นชุมชน  อาท ิ
เชน่ บุคคล ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้นดา้นต่างๆ เช่น ศลิปวฒันธรรม ประเพณี แพทยแ์ผนไทย  
หตัถกรรม ผูรู้ห้รอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เช่น เจา้หน้าทีส่าธารณสุข เจา้หน้าทีก่ารเกษตร  
เจ้าหน้าที่การปกครอง ตํารวจ เป็นต้น หรือสถานที่ที่อยู่ในชุมชนได้แก่ โรงพยาบาล  
สาํนกังานการเกษตร วดั พพิธิภณัฑ ์หอ้งสมุด ศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน โบราณสถาน โบราณวตัถุ  
ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นตน้ รปูแบบทีส่มาชกิในชุมชนใชแ้สวงหาความรูต่้างๆ เช่น การเขา้
รับการฝึกอบรม การเข้าร่วมกิจกรรม การสาธิต ศึกษาด้วยตนเอง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ เป็นตน้ 
  โดยทัว่ไปประชาชนในชุมชนมกัจะแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรยีนรู้ที่อยู่
ภายในชุมชนหรอืภายนอกชุมชน ซึง่จะคาํนึงถงึความสะดวก และความรูท้ีไ่ดร้บั แต่เมื่อพบ
ปญัหาการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ชุมชนที่ไม่สามารถตอบสนองความรู้ที่
ต้องการได ้ ประชาชนในชุมชนจะดําเนินการแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรูภ้ายนอก
ชุมชน อาจกล่าวไดว้่า ประชาชนในชุมชนมโีอกาสแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ
ไดเ้หมอืนกนั แต่ปญัหาการเขา้ถงึความรูห้รอืไดร้บัสารสนเทศที่มคีุณภาพจะไม่เหมอืนกนั
อาจเกดิจากสาเหตุการขาดทกัษะการรูส้ารสนเทศของบุคคล เช่น ไม่รูจ้กัความต้องการที่
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แท้จริงของตนเอง  ขาดหลักการประเมินสารสนเทศที่ได้รบั ปญัหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสมยัใหม่ เป็นตน้  การแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรูภ้ายนอกชุมชนอาจจะ
เป็นเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่มีความต้องการหรือจําเป็นต้องใช้สารสนเทศเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การศึกษา สุขภาพอนามัย เป็นต้น จึง
จาํเป็นตอ้งไดส้ารสนเทศทีถู่กตอ้งและครบถว้น  ดงันัน้กล่าวสรุปไดว้่า แหล่งการเรยีนรูจ้ะมี
อยูใ่นทุกชุมชน และจะมแีตกต่างกนัไปแต่ละชุมชน ทัง้น้ีลว้นใหข้อ้มลูขา่วสาร ประสบการณ์ 

ความรูใ้นรูปแบบต่าง ๆ แก่บุคคล  ซึ่งถือไดว้่าเป็นแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติแมว้่าจะอยู่
ภายในชุมชนหรอืภายนอกชุมชนต่างมบีทบาทสาํคญัทีใ่หป้ระโยชน์แก่ประชาชนเหมอืนกนั 
 

  ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ 
  1.  คาํว่าแหล่งการเรียนรู้ (Learning resources) มคีวามหมายหลากหลาย 
ดงัน้ี 
  แหล่งการเรยีนรูห้มายถงึ แหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่
สนับสนุนให้ผู้เรยีนใฝ่เรยีน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรยีนรูด้้วยตนเองตามอธัยาศยัอย่าง
กวา้งขวางและต่อเน่ือง เพื่อเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการเรยีนรู ้และเป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู ้(กรมวชิาการ, 2545) หรอื หมายถงึ แหล่งทีร่วม ซึง่อาจเป็นสภาพ สถานทีห่รอื
ศูนย์รวมที่ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้หรือ
กระบวนการเรยีนการสอนทีม่รีปูแบบแตกต่างจากกระบวนการการเรยีนการสอนทีม่คีรเูป็น
ผูส้อน (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2544) หรอื หมายถึง แหล่งที่บุคคล
สามารถเรยีนรู้ได้ตามความสนใจ ตามศกัยภาพและโอกาส ตามความสามารถ โดยการ
เรยีนรู้อย่างไม่เป็นทางการ แหล่งการเรยีนรู้เป็นการเรยีนตามอธัยาศยั ซึ่งมอียู่ทัว่ไปใน
สงัคม (ชยัยศ  อิม่สุวรรณ์, 2544) หรอือกีนัยหน่ึง หมายถงึ ถิน่ ทีอ่ยู่ บรเิวณ บ่อเกดิหรอื
ศูนยค์วามรูท้ี่ใหเ้ขา้ไปศกึษาหาความรู ้ความเขา้ใจ และความชํานาญ  แหล่งเรยีนรูจ้งึอาจ
เป็นไปไดท้ัง้สิง่ทีเ่ป็นธรรมชาตหิรอืสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เป็นไดท้ัง้บุคคล สิง่มชีวีติ และไม่มี
ชวีติ (เนาวรตัน์  ลขิติวฒันาเศรษฐ,์ 2544) และนอกจากน้ีแหล่งการเรยีนรู ้หมายถงึ การจดั
รวบรวมทรพัยากรเพื่อการเรยีนรูใ้นรปูแบบของขอ้มูล ความรู ้วสัดุ  สิง่ประดษิฐ์คดิคน้หรอื
มรดกทางสตปิญัญาเพื่อการเผยแพร่ในการจดัแหล่งขอ้มลู จดัสถานที ่หรอืจดัแสดงเพื่อการ
เรยีนรูต้ามความต้องการของผูเ้รยีน เช่น ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พพิธิภณัฑ์ หอศิลป์ 
ศนูยก์ารเรยีนรู ้สวนพฤกษศาสตร ์อุทยานการศกึษา (ไชยยศ เรอืงสวุรรณ, 2533) 

   จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น แหล่งการเรียนรู้มีความหมายที่
สอดคลอ้งกนั 2 ประการคอื ในแงล่กัษณะของแหล่ง และประโยชน์ของแหล่ง กล่าวคอื  ต่าง
กบ็อกจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ ดงันัน้จงึสรุปความหมายของแหล่งการเรยีนรู ้ คอื 
แหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ ความรู ้ประสบการณ์ ซึ่งมทีัง้สิง่ที่เป็นธรรมชาตหิรอืสิง่ที่
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มนุษยส์รา้งขึน้ สิง่มชีวีติและไม่มชีวีติ เป็นแหล่งทีส่นับสนุนใหบุ้คคลไดแ้สวงหาความรูห้รอื
เรยีนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจตามศกัยภาพ และโอกาสหรอืตามอธัยาศยัอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชวีติ 
  อน่ึงผูเ้ขยีนจะนําเสนอความหมายของแหล่งการเรยีนรูอ้กีนัยหน่ึงในแง่ของแหล่ง
การเรยีนรูชุ้มชนซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่ออธบิายแหล่งการเรยีนรูท้ีม่อียูใ่นแต่ละชุมชนใหช้ดัเจน
ยิง่ขึน้ และทาํใหป้ระชาชนในชุมชนไดใ้ชเ้ป็นแหล่งสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 
  2.  คาํว่าแหล่งการเรียนรู้ชมุชน (Community learning resources)  

มคีวามหมายหลากหลายไปตามการนิยามของนักวชิาการ โดยสรุปมกีารใหค้วามหมายไว้
หลายประการก็จริงแต่ส่วนใหญ่ย่อมขึ้นอยู่กับสาขาวิชาของนักวิชาการ ในที่น้ีจึงขอ
ยกตวัอยา่งความหมายแหล่งการเรยีนรูชุ้มชนพอสงัเขป ดงัน้ี 
  แหล่งการเรยีนรู้ชุมชนหมายถึง แหล่ง สถานที่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ บรเิวณ  ศูนย์
รวมหรอืบ่อเกดิของความรูท้ีม่อียู่ในชุมชนซึ่งอาจเกดิขึน้เองตามธรรมชาตหิรอืมนุษยส์รา้ง
ขึน้กไ็ดท้ีท่ําใหเ้กดิการเรยีนรูข้ ึน้ในชุมชนซึง่ประกอบดว้ยลกัษณะทางกายภาพทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรู้ และมอีงค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ข้อมูล เน้ือหา กระบวนการที่เอื้อประโยชน์ในการ
เรยีนรู ้(จุรพีร  กาญจนการุณ, 2547) หรอื หมายถงึ คน สถานที ่สิง่ของ สภาพแวดลอ้มต่าง 
ๆ ทีม่อียูใ่นชุมชนทีช่ว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูห้รอือาํนวยความสะดวกในการเสาะแสวงหาความรู้
ได้ (นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์, 2533) หรือ หมายถึง แหล่งที่รวมของความรู้ต่างๆ ซึ่งให้
ประสบการณ์แก่ประชาชนไดอ้าจจะเป็นกจิกรรมทีม่ใีนชุมชน บุคคล ศาสนสถาน พพิธิภณัฑ ์

สวนสมุนไพร ภูมปิญัญาท้องถิ่น พธิีกรรมทางศาสนา ประเพณี ศูนย์การศึกษาในชุมชน 
หอ้งสมุด สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มสีาขาในชุมชน (สุมาล ี สงัขศ์ร,ี 2546) 

หรอื หมายถงึ แหล่งการเรยีนรูท้ีอ่ยูใ่นสงัคมรอบๆ ตวัเราทีเ่ป็นทัง้สิง่มชีวีติและไมม่ชีวีติ เป็น
สิง่ทีอ่ยูใ่นธรรมชาตแิละมนุษยส์รา้งขึน้ ซึง่เป็นแหล่งความรูท้ีท่าํใหค้นในสงัคมเกดิการเรยีนรู้
และเกดิประสบการณ์ในการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2548) 

และหมายถงึ สถานทีห่รอืสถาบนัทีม่อียูแ่ลว้ในวถิชีวีติ และการทาํมาหากนิในชุมชน เช่น วดั 
โบสถ์ ตลาด สถานที่ชาวบ้านทํามาหากินหรอืที่รฐัและประชาชนจดัตัง้ขึ้น เช่น หอสมุด 
พพิธิภณัฑ์ ศูนย์วฒันธรรม อุทยานประวตัิศาสตร์หรอืสื่อเอกสารสิง่พิมพ์ต่าง ๆ และสื่อ
เทคโนโลยทีี่มอียู่ในชุมชน รวมทัง้บุคลากรผูม้คีวามรูด้้านต่างๆ ที่มอียู่ในชุมชน เช่น ผูนํ้า
ศาสนา เกษตรกร ศลิปิน หมอพืน้บา้น ผูนํ้าชุมชน ปราชญช์าวบา้น (สวุทิย ์ มลูคาํ, 2549) 

   กล่าวไดว้่าแหล่งการเรยีนรูชุ้มชน ตามความหมายขา้งต้น จะมลีกัษณะ
คล้ายคลงึกบัแหล่งการเรยีนรู ้แต่เมื่อนําคําว่าชุมชนมารวมเขา้แล้วคําว่า แหล่งการเรยีนรู้
ชุมชนจงึมคีวามหมายเจาะจงอยู่ในชุมชน  ดงันัน้จงึสรุปความหมายของแหล่งการเรยีนรู้
ชุมชน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในชุมชนทัง้เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติหรอืมนุษยส์รา้งขึน้ตัง้แต่คน สถานที่หรอืแหล่งที่รวมความรู ้สิง่ของ สื่อสิง่พมิพ ์ 
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สื่อเทคโนโลย ีประเพณีวฒันธรรม ภูมปิญัญา อาชพี ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นตน้ เป็นแหล่ง
ทีบุ่คคลสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา ตามความสนใจ ตามศกัยภาพ ส่งเสรมิให้
เกดิการเรยีนรู ้และเกดิประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง 
 

ความสาํคญัของแหล่งการเรียนรู ้
 

 สงัคมในปจัจุบันและอนาคตเป็นสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้ไม่ว่าจะเป็นชาติใด  
ภาษาใดประชากรของประเทศนัน้ลว้นแต่ตอ้งใชข้อ้มลูขา่วสาร สารสนเทศ ความรูเ้ป็นปจัจยั
สาํคญัต่อการดํารงชพีรวมทัง้ประเทศไทยทีต่อ้งการพฒันาคนใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนัใน
สงัคมโลก ดงันัน้ตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่8 (พ.ศ. 2540 – 2544)  

ฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และต่อเน่ืองถงึฉบบัที ่11  

(พ.ศ. 2555 – 2559) ไดป้รบัแนวทางการพฒันาประเทศใหมจ่ากเดมิทีใ่หค้วามสาํคญักบัการ
พฒันาเศรษฐกจิเป็นประเดน็หลกัมาเป็นการใหค้วามสําคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไป
พรอ้มกนั เน่ืองจากผลการสรปุภาพรวมของการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่1 – 7 (พ.ศ. 2504 – 2539) พบว่า “เศรษฐกจิด ีสงัคมมปีญัหา การ
พฒันาไม่ยัง่ยนื” ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่าหากมุ่งพฒันาเศรษฐกจิทําใหส้งัคมมปีญัหาหลายดา้น  
จงึไดเ้น้นแนวคดิการพฒันาคนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” แต่ใช้เศรษฐกจิเป็นเครื่องมอืใน
การพฒันาคน  (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2555) 

 ดงันัน้รฐับาลจงึไดป้รบัแนวคดิใหมโ่ดยมุง่พฒันาคนโดยเฉพาะการพฒันาใหม้คีวามรู ้ 
มกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติซึ่งสอดรบัสาระสําคญัของพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 คอืการพฒันาคนใหเ้รยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ นอกจากน้ีรฐับาลยงัมนีโยบายการ
ปฏริูปการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (2554 – 2561) โดยกําหนดเป้าหมายยุทธศาสตรส์ําคญั
ประการหน่ึง คอื คนไทยใฝ่รู ้สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง รกัการอ่าน และแสวงหาความรู้
อยา่งต่อเน่ืองโดยสง่เสรมิใหม้แีหล่งการเรยีนรูใ้หม ่ๆ และสนบัสนุนแหล่งการเรยีนรูอ้ื่น ๆ ให้
เป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติของประชาชน  ชุมชน รวมทัง้อตัราการใชแ้หล่งการเรยีนรูค้วร
เพิม่ขึน้ปีละอย่างน้อยรอ้ยละ 10 และคนไทยควรใชเ้วลาอ่านหนังสอืโดยเฉลีย่อย่างน้อยวนั
ละ 60  นาท ี(สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2553ข) 
 กล่าวไดว้่ารฐับาลใหค้วามสาํคญัต่อแหล่งการเรยีนรูเ้พื่อใชเ้ป็นฐานในการพฒันาคน  
เน่ืองจากทุกคน ทุกเพศ ทุกวยัจะต้องศกึษาหาความรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ ดงันัน้แหล่งการ
เรยีนรูต่้าง ๆ  จงึมคีวามสําคญั และจําเป็นทีจ่ะช่วยใหบุ้คคลแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง
ตามความตอ้งการเพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มูลขา่วสาร ความรูท้ีท่นัสมยั และยงัเป็นแหล่งทีส่รา้งองค์
ความรูใ้หม ่ๆ อยูต่ลอดเวลา จงึสรปุความสาํคญัของแหล่งการเรยีนรูไ้ดด้งัน้ี 
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 1. ความสาํคญัต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  การเรยีนรูทุ้กประเภททัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ตอ้งมกีารเรยีน
ตลอดชวีติจําเป็นต้องใชข้อ้มูลข่าวสาร ความรูใ้หม่ ๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนรูก้้าวทนัต่อเหตุการณ์
ต่าง ๆ อยา่งรูเ้ทา่ทนั การเรยีนรูจ้งึไมจ่าํกดัอยูก่บัการศกึษาประเภทใดประเภทหน่ึงแต่ขึน้อยู่
กบับุคคล และแหล่งการเรยีนรูจ้ะชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี
  1.1 ความสาํคญัต่อการศึกษาในระบบ (Formal education)  

สถานศกึษาทกุระดบัมกัจดัใหม้แีหล่งการเรยีนรูข้ ึน้ภายในเชน่ หอ้งสมดุ ศนูยว์ฒันธรรม  
ศนูยเ์รยีนรู ้เป็นตน้ เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดค้น้ควา้หาความรูไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวางจากสือ่ประเภท 
ต่างๆ เช่น สื่อสิง่พมิพ ์สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สื่อนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งผูส้อน
มกัจดัการเรยีนการสอนโดยใชท้รพัยากรสารสนเทศเป็นฐาน (Resource – based learning)  

โดยเน้นใหผู้เ้รยีนแสวงหาและใชค้วามรูจ้ากแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ผูเ้รยีนจะเกดิการ
เรยีนรูจ้ากสื่อต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกในรูปแบบการอ่าน การดู การฟงั การทดลอง  
การค้นคว้า การสาธิต เป็นต้น  อย่างไรก็ตามแหล่งการเรยีนรู้ที่อยู่ภายในและภายนอก
สถานศกึษาลว้นแต่มคีวามสาํคญัต่อผูเ้รยีน ดงัจะเหน็ไดจ้ากความสาํคญัของแหล่งการเรยีนรู้
ต่อการเรยีนการสอนในระบบ ดงัน้ี (ประเวศ  วะส,ี 2543 ; สมุาล ี สงัขศ์ร,ี 2533) 

   1.1.1 เป็นแหล่งที่ช่วยให้การเรยีนการสอนเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 
และทาํใหไ้ดร้บัความรูเ้พิม่เตมินอกเหนือจากการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 
   1.1.2 เป็นแหล่งทีร่วบรวมองคค์วามรูท้ีท่ําใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้าก
การไดค้ดิ ไดป้ฏบิตั ิและสรา้งความรูด้ว้ยตนเองทําใหไ้ดร้บัประสบการณ์ทีเ่ป็นทัง้รูปธรรม
และนามธรรม 
   1.1.3 เป็นแหล่งทีช่่วยเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เจตคต ิและการคดิ
อยา่งมวีจิารณญาณ 

   1.1.4 แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น ผู้รู้ ผู้นํา ปราชญ์ชาวบ้าน  
ทรพัยากรธรรมชาติ วดั กลุ่มอาชีพ วฒันธรรม ศิลปะ ประวตัิศาสตร์ ธุรกิจชุมชน การ
ท่องเทีย่ว การทาํมาหากนิ เป็นตน้ เป็นการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการปฏบิตัจิรงิ ทําใหก้ารเรยีนรูม้ี
ความสนุก ไม่น่าเบื่อ และเป็นการเชื่อมโยงสถานศกึษา และชุมชนใหม้คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ
กนั 
  1.2 ความสาํคญัต่อการศึกษานอกระบบ (Non-formal education)  

ผูเ้รยีนทีไ่มไ่ดม้โีอกาสเขา้รบัการศกึษาในระบบแต่มโีอกาสศกึษาหาความรูห้รอืฝึกทกัษะได ้ 
เป็นกระบวนการจดัการศกึษาเพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัการศกึษาอยา่งเสมอภาคโดยเฉพาะ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชวีติ ซึง่ผูเ้รยีนรูจ้ะตอ้งศกึษาหาความรูต้ลอดเวลา  
ดงันัน้แหล่งการเรยีนรูจ้งึชว่ยสนบัสนุนการศกึษานอกระบบ  ดงัน้ี 
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   1.2.1 เป็นแหล่งที่ช่วยใหผู้เ้รยีนศกึษาดว้ยตนเองไดเ้มื่อตนมเีวลาว่าง  
เพือ่เป็นการฝึกทกัษะดา้นการอา่นออกเขยีนได ้และการลมืหนงัสอื 
   1.2.2 เป็นแหล่งรวมสื่อทรพัยากรสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนค้นคว้า
ขอ้มลู  เพือ่ประโยชน์ต่อการศกึษาและการดาํรงชวีติ 
   1.2.3 เป็นแหล่งจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพบปะกลุ่มระหว่าง
ผูเ้รยีนและผูส้อน 
   1.2.4 เป็นแหล่งศกึษาดงูานหรอืฝึกทกัษะวชิาชพีแก่ผูเ้รยีน 
  1.3 ความสาํคญัต่อการศึกษาตามอธัยาศยั (Informal education)  

ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่จะเกดิขึน้ไดทุ้กเวลา ทุกสถานที ่และทุกชว่งวยัของชวีติ  
แหล่งการเรยีนรูจ้งึเป็นปจัจยัสาํคญัต่อการศกึษาตามอธัยาศยั  ดงัน้ี 
   1.3.1 เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความสนใจโดยสร้าง
กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
   1.3.2 เป็นแหล่งพัฒนาทักษะด้านความรู้ และประสบการณ์เพื่อ
ประโยชน์ต่อการดาํรงชวีติ 
   1.3.3 เป็นแหล่งที่ช่วยให้ได้พบปะผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้หรือ
ปรบัเปลีย่นทศันคต ิคา่นิยม และยอมรบัวทิยาการใหม ่ๆ 

 

 2. ความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต 

  การเปลีย่นแปลงในโลกปจัจุบนัมผีลกระทบหลายดา้นทาํใหต้อ้งปรบัตวัเองเพื่อ
ความอยู่รอดซึ่งต้องแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น บุคคล สื่อ
สิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปรบัตัวเข้ากับบริบทของสงัคม 
(Socials contexts) ของยุคสมยัทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ แหล่งการเรยีนรูจ้ะทําใหผู้้
แสวงหาความรูไ้ดร้บัขอ้มลูขา่วสาร ความรู ้แลว้ทาํความเขา้ใจ คดิวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์และ
ตดัสนิใจ จากนัน้นําความรูม้าพฒันาตนเองหรอืสว่นรวมได ้
 

 3. ความสาํคญัต่อเศรษฐกิจ 
  ความเจริญของประเทศมักจะขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและ
เศรษฐกจิเป็นฐานซึง่แต่ละประเทศทัว่โลกต่างแขง่ขนักนัเพื่อเป็นผูนํ้าทางเศรษฐกจิของโลก  
รวมทัง้ประเทศไทย จากการวเิคราะหเ์ศรษฐกจิปี 2540 ทําใหน้โยบายเศรษฐกจิของรฐับาล
ทุกยุคตอ้งยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการพฒันาประเทศทําใหป้ระชาชนในชนบท
ได้รบัประโยชน์จากการพฒันามอีาชพีที่สร้างรายได้อย่างเพยีงพอมคีวามรู้และสุขภาพที่
แข็งแรง (อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ, 2554) จากปจัจยัที่กล่าวมาสิ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้
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ประชาชนมคีวามเป็นอยูด่มีสีุขเกดิจากการแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรูต่้างๆ  ตามที่
ตนสนใจทําใหไ้ดร้บัความรู ้และแนวทางการประกอบอาชพีโดยการประยุกต์เพิม่มลูค่า และ
ต่อยอดซึง่จะก่อใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
 

 4. ความสาํคญัต่อสงัคมและวฒันธรรม 

  ความเจรญิกา้วหน้าต่าง ๆ ทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  
ซึ่งยุคโลกาภิวัตน์ทําให้ทัว่โลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัย
ความกา้วหน้าจากวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีาํใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร ความรูจ้าก
แหล่งความรูต่้างๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็เพือ่ศกึษาเรยีนรูส้งัคมและวฒันธรรมของชุมชนอื่น ๆ  ทัง้
ในประเทศหรือต่างประเทศ  ยิ่งปจัจุบนัมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ASEAN community) ของประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้10 ประเทศ ประกอบดว้ย  
ไทย สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์บรูไน เวยีดนาม ลาว พม่า และเขมร ทําให้
นักเรยีน นักศกึษา นักวชิาการ นักธุรกจิ ตลอดจนประชาชนต้องแสวงหาความรูจ้ากแหล่ง
การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายรปูแบบเพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีนอย่างชดัเจน
เพื่อการเตรยีมความพรอ้มในการดําเนินชวีติใหอ้ยู่รอดในสงัคมและวฒันธรรมทีห่ลากหลาย
แต่สามารถอาศยัอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งสงบสขุ 
 

ประเภทของแหล่งการเรียนรู ้
 

 เมื่อการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีจ่ําเป็นต้องเกดิขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติซึง่บุคคลจะไดร้บั
ความรูใ้นแต่ละช่วงชวีติตัง้แต่เกดิจนตายเพื่อสนองความต้องการของผูเ้รยีนรูแ้ต่ละคนให้
สามารถดาํรงชวีติอยูใ่นยคุแหง่การเปลีย่นแปลง และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความเจรญิกา้วหน้าได ้ 
แหล่งการเรยีนรูจ้งึเป็นอกีหนทางหน่ึงทีจ่ะช่วยสนับสนุนการไดม้าซึ่งขอ้มลูข่าวสาร ความรู ้ 
และประสบการณ์เพื่อนํามาใชใ้นชวีติประจาํวนั ซึง่ถอืไดว้่าแหล่งการเรยีนรูเ้ป็นแหล่งพฒันา
สติปญัญา ปจัจุบนัน้ีแหล่งการเรยีนรูม้อียู่มากมายหลากหลายประเภทซึ่งมคีวามน่าสนใจ
แตกต่างกนัออกไป และเน่ืองจากแหล่งการเรยีนรูม้คีวามหมายทีก่วา้งมาก จงึมนีักวชิาการ
ได้แบ่งประเภทของแหล่งเรยีนรู้ไว้หลายลกัษณะมทีัง้ที่เหมอืนกนัหรอืคล้ายคลึงกนั และ
แตกต่างกนั ในทีน้ี่ผูเ้ขยีนจงึสรุปประเภทของแหล่งการเรยีนรู ้โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
ดงัน้ี 
 

 

 



164 
 

 1. แหล่งการเรียนรู้ประเภทบคุคล 
  หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้รู ้มคีวามรู ้ความสามารถหรอืความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดา้นโดยสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ แนวคดิ หลกัการได ้ซึง่มผีลงาน
จนเป็นทีย่อมรบัของชุมชนหรอืสงัคม ไดแ้ก่ ปราชญช์าวบา้น ผูนํ้าทางศาสนา พระภกิษุสงฆ ์

เกษตรกร ผูนํ้าชุมชน ขา้ราชการ นกัธุรกจิ นกัวชิาการ นกัวจิยั ผูบ้รหิาร เป็นตน้ 
  1.1 กระบวนการถ่ายทอดความรู้  ความรู้หรอืองค์ความรูบ้างอย่างต้อง
อาศยับุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เป็นผูถ่้ายทอดโดยจะมี
วธิกีารถ่ายทอดความรูห้ลากหลายลกัษณะผสมผสานกนั ไดแ้ก่ การบอกเล่า การสาธติ การ
ทดลองทํา การบรรยาย การประชุมสมัมนา เป็นต้น อน่ึงการถ่ายทอดความรู้ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของเน้ือหาความรู ้ตวัอยา่งเชน่ การถ่ายทอดองคค์วามรูข้องปราชญช์าวบา้นทีอ่าศยั
อยูใ่นชุมชนมกัจะใชว้ธิกีารบอกเล่า การสาธติองคค์วามรูท้ีต่นเองไดเ้คยทํามาก่อนฝึกฝนจน
เกดิความชํานาญสะสมเป็นประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็นภูมปิญัญาทีเ่กดิจากการใชป้ระโยชน์
จริงในชีวิตประจําวนั เช่น การจกัสาน พธิีกรรม ความเชื่อ การแสดง และการถ่ายทอด
ความรูข้องขา้ราชการ นักธุรกจิ นักวชิาการ ซึง่เป็นกลุ่มบุคคลทีพ่บอยู่ตามสาขาหรอือาชพี
ต่าง ๆ ที่มคีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ มผีลงานเป็นที่ยอมรบัของสงัคมจะใช้วธิถ่ีายทอด 
เช่น การบรรยาย การสนทนาพูดคุย การประชุมสมัมนา ได้แก่ วิธีการป้องกนัโรคเพลี้ย
ระบาด เทคนิคการออกแบบเครือ่งประดบั การดแูลผูป้ว่ยโรคเบาหวาน เป็นตน้ 

  1.2 คุณค่าความรู้ท่ีได้รบั  ความรู้ที่บุคคลได้ถ่ายทอดมามกัจะนําไปใช้
ประโยชน์ได้หรอืเหน็ผลในทางปฏิบตัิจากคนที่ทํามาก่อน หรอืมปีระสบการณ์ทําใหดู้เป็น
ตวัอยา่งหรอืสอนวธิกีารทาํ และบอกเทคนิควธิกีารจนทาํใหผู้แ้สวงหาความรูเ้กดิความเขา้ใจ
หรือมีการปฏิบตัิตามหรือนําไปประยุกต์ใช้ กล่าวได้ว่าแหล่งการเรยีนรู้ประเภทบุคคลมี
ประโยชน์อย่างกว้างขวางขึ้นอยู่กบัการนําไปใช้แต่ละกิจกรรม ดงัจะเหน็ได้จากตวัอย่าง
แหล่งการเรยีนรูป้ระเภทบุคคลทีเ่ป็นปราชญ์ชาวบา้นมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบั และไดร้บัการ
ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตจิากหลายสถาบนั  ดงัภาพที ่ 6.1 
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ภาพที ่ 6.1  แหล่งการเรยีนรูป้ระเภทบุคคล 

  จากภาพดงักล่าวอธบิายได้ว่า  แหล่งการเรยีนรูป้ระเภทบุคคลที่เป็นปราชญ์
ชาวบา้นดา้นหตัถกรรมการทอผา้ ทุกคนมอีงคค์วามรูแ้ละความเชีย่วชาญเกีย่วกบัการทอผา้
เหมอืนกนัแต่คนละประเภท เช่นเดยีวกบัปราชญช์าวบา้นดา้นการเกษตรทุกคนมอีงคค์วามรู ้
และความเชีย่วชาญเกี่ยวกบัเกษตรเหมอืนกนั แต่คนละประเภท บุคคลดงักล่าวจงึสามารถ
ถ่ายทอดองคค์วามรูต้ามความเชีย่วชาญ ปราชญ์ชาวบา้นจงึถอืเป็นแหล่งการเรยีนรูบุ้คคลที่
มบีทบาทโดยเป็นผูถ่้ายทอดความรูใ้หแ้ก่ นักเรยีน นกัศกึษา ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปอยูเ่สมอ 
ดงัภาพที ่ 6.2 

 

ผา้ไหมแพรวา 
-ขัน้ตอนการทอผา้ 
    ฯลฯ 

ผา้ไหมขิด 

-ขัน้ตอนการทอผา้ 
    ฯลฯ 

ผา้ไหมยกดอก 

-ขัน้ตอนการทอผา้ 
    ฯลฯ 

ผา้ตีนจก 

-ขัน้ตอนการทอผา้ 
    ฯลฯ 

นางคาํสอน  สระทอง 
จ.กาฬสนิธุ ์

นางสนุา  ศรบุีตรโคตร 
จ.อุดรธานี 

นางเออืม  แยบด ี
จ.สรุนิทร ์

นางประนอม  ทาแปง 
จ.แพร ่

เกษตรอินทรีย ์

-การทาํเกษตรอนิทรยี ์
    ฯลฯ 

เกษตรประณีต 

-การทาํเกษตรประณีต 
    ฯลฯ 

เกษตรวิถีพทุธ 

-การเลีย้งปลา 
    ฯลฯ 

วนเกษตร 
-การทาํสวนวนเกษตร 
    ฯลฯ 

นายประยงค ์ รณรงค ์
จ.นครศรธีรรมราช 

นายเดื่อง  ภาษ ี

จ.บุรรีมัย ์
นายประคอง  มนตก์รรโทก 

จ.นครราชสมีา 

นายวบิลูย ์ เขม็เฉลมิ 
จ.ฉะเชงิเทรา 

ปราชญช์าวบา้นด้านหตัถกรรม 

ปราชญช์าวบา้นด้านการเกษตร 
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ภาพที ่ 6.2  นางคาํสอน สระทอง ปราชญช์าวบา้นการทอผา้ไหมแพรวา 

  อย่างไรก็ตามการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรยีนรู้บุคคลที่มชีื่อเสยีงนัน้  
บางครัง้อาจมอุีปสรรคเกดิขึน้ได ้เช่น ค่าใชจ้่าย ระยะทาง เวลา เป็นตน้ ดงันัน้การแสวงหา
ความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรูป้ระเภทบุคคลนัน้จะต้องพจิารณาจากความต้องการของตนเอง  
แต่ควรพจิารณาจากบุคคลทีอ่าศยัอยูใ่นชุมชนซึง่เป็นผูรู้ม้คีวามชาํนาญในดา้นต่าง ๆ หากไม่
มใีนชุมชนหรอืตอ้งการเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ ทีค่นในชุมชนไมส่ามารถสนองความตอ้งการของตน
ได้จงึค่อยแสวงหาความรูจ้ากแหล่งบุคคลที่อื่น ๆ ตวัอย่าง เช่น ผูเ้ขยีนได้แสวงหาความรู้
จากปราชญ์ชาวบา้นดา้นแพทยแ์ผนไทยของชุมชนบา้นหมอ้ ตําบลเตาไห จงัหวดัอุดรธานี 
ดงัภาพที ่6.3 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 6.3  นายยทุธชยั  สะพงัเงนิ  ปราชญช์าวบา้นการรกัษารดิสดีวง 
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 2. แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถาบนั 

  หมายถึงสถานที่ซึ่งภาครฐั เอกชน และชุมชน ได้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่ง
เรยีนรูส้าํหรบัใชเ้ป็นสถานทีใ่หข้อ้มลูขา่วสาร ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์แก่บุคคลและ
ชุมชน โดยมสีื่อประเภทสิง่พมิพ ์อเิลก็ทรอนิกส ์เทคโนโลยสีารสนเทศ ของจรงิ ของจําลอง 
การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การแสดง การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เช่น ห้องสมุด ศูนย์
สารสนเทศ ศนูยเ์รยีนรู ้ศนูยว์ฒันธรรม พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์ ศนูยศ์ลิปาชพี ศนูยว์ทิยาศาสตร ์
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สถานที่ราชการ สถานประกอบการของเอกชน สถานประกอบ
พธิกีรรมทางศาสนาปชูนียสถาน สวนสาธารณะ  เป็นตน้ 
  แหล่งการเรยีนรูป้ระเภทสถาบนัตามที่กล่าวมาจะพบเหน็อยู่ตามชุมชนต่าง ๆ  

ซึ่งเป็นสิง่ที่มนุษย์สรา้งขึน้เพื่อส่งเสรมิให้บุคคลได้ไปศกึษาหาความรูด้้วยตนเอง ปจัจุบนั
ชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งการเรยีนรูเ้หล่าน้ีเพื่อการเรยีนรูม้ากยิง่ขึน้ โดยในทีน้ี่ผูเ้ขยีน
ขอกล่าวถึงแหล่งการเรียนรู้ประเภทสถาบันเฉพาะห้องสมุดประชาชน และศูนย์เรียนรู ้ 
เทา่นัน้ ซึง่เป็นแหล่งทีส่ง่เสรมิใหป้ระชาชนไดใ้ชบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศ และความรู ้
เป็นสถานทีท่ีม่บีทบาทส่งเสรมินิสยัรกัการอ่าน และฝึกทกัษะประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ซึง่
เหมาะสาํหรบัประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
 

  2.1 ห้องสมดุประชาชน 

   2.1.1 บทบาทของห้องสมดุประชาชน  หอ้งสมุดประชาชนเป็นแหล่ง
การเรยีนรูต้ลอดชวีติของประชาชนในชุมชนมุ่งใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสาร สารสนเทศ ความรู้
แก่บุคคลทุกเพศ วยั การศึกษา อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานส่งเสรมิการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั( กศน.) กระทรวงศกึษาธกิาร และหอ้งสมุดประชาชนที่
สงักดักรุงเทพมหานคร เรยีกว่า ห้องสมุดเพื่อการเรยีนรู้ ปจัจุบนัภาครฐัมนีโยบายจดัตัง้
หอ้งสมุดประชาชนในทุกจงัหวดั ทุกอําเภอ และขยายขอบข่ายเขา้ถงึตําบลเพื่อใหก้ระจาย
แพรห่ลายทัว่ทุกชุมชนและภูมภิาค ซึง่มสีถติทิีน่่าสนใจคอื หอ้งสมุดประชาชนประจาํจงัหวดั 
จาํนวน 73 แหง่ หอ้งสมดุประชาชนเฉลมิราชกุมาร ี 86  แหง่  และหอ้งสมดุประชาชนประจาํ
อําเภอ 745 แห่ง และหอ้งสมุดประชาชนในสงักดักรุงเทพมหานคร มกีระจายตามเขตพืน้ที่
ต่าง ๆ  ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 34 แห่ง (สถาบนัส่งเสรมิและพฒันานวตักรรมการ
เรยีนรู,้ 2555 ; อรุณวรรณ  พมิพาพฒันโยธนิ, 2554) นับไดว้่าเป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่มจีํานวน
มากและเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนรูท้ ัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ไดม้โีอกาสเขา้ศกึษา
หาความรูอ้ย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้ใหป้ระชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ใชบ้รกิารเพื่อพฒันาตนเองใหเ้ป็น
บุคคลที่มคีวามรู้ ทกัษะหรือติดตามวิทยาการใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงเป็นแหล่งการเรยีนรู้ที่
เขา้ถงึไดง้า่ย สะดวก เน่ืองจากอยู่ในชุมชนหรอือยูใ่กลชุ้มชน และเพื่อใหห้อ้งสมุดประชาชน
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เป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีส่ําคญัและมบีทบาทต่อชุมชน ตวัอย่าง สํานักงานส่งเสรมิการศกึษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย (2556) ได้กําหนดนโยบายการพฒันาห้องสมุด
ประชาชน  ดงัน้ี 
    2.1.1.1  มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็น
ศนูยก์ลางการเรยีนรูต้ลอดชวีติของชุมชนเป็นแหล่งคน้ควา้และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การพฒันา
อาชพีเพื่อการมงีานทาํและสรา้งรายไดอ้ยา่งยัง่ยนื และการสรา้งความพรอ้มใหก้บัประชาชน
ในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
    2.1.1.2  จดัตัง้ห้องสมุดประชาชนในอําเภอที่ยงัไม่มหี้องสมุด
ประชาชน เพื่อจดับริการให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง โดยเน้นการระดม
ทรพัยากรและความรว่มมอืจากภาคเีครอืขา่ย 
    2.1.1.3  จดัหาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารเพือ่เชื่อมโยงกบัแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ สาํหรบัใหบ้รกิารในหอ้งสมดุประชาชน 
    2.1.1.4  จดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นรูปแบบที่หลากหลาย
ทัง้ภายในและภายนอกหอ้งสมุดเพื่อปลูกฝงันิสยัรกัการอ่าน การพฒันาศกัยภาพการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง การสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารทีท่นัเหตุการณ์ของ
ประชาชนเพือ่สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิในการปฏบิตั ิ
    2.1.1.5  จดัหน่วยบรกิารเคลื่อนทีพ่รอ้มอุปกรณ์เพื่อสง่เสรมิการ
อา่นและการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายออกใหบ้รกิารประชาชนในพืน้ทีต่่าง ๆ อยา่งทัว่ถงึสมํ่าเสมอ 
เพือ่เพิม่โอกาสการเรยีนรูแ้ละการพฒันาอาชพีของประชาชนและชุมชน 
    2.1.1.6  พฒันาศกัยภาพบุคลากรที่รบัผดิชอบการบรกิารของ
หอ้งสมดุประชาชนใหม้คีวามรู ้ ความสามารถในการใหบ้รกิารสนบัสนุนการดาํเนินงาน 
    2.1.1.7  แสวงหาภาคเีครอืข่ายเพื่อใหเ้กดิการมสี่วนร่วมในการ
สนบัสนุนการดาํเนินงานหอ้งสมดุประชาชน 
   2.1.2 ห้องสมุดประชาชนกบัการบริการชุมชน โดยวตัถุประสงค์
ของห้องสมุดจดัตัง้ขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแหล่งการให้บริการที่
หลากหลายมุง่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารเพื่อเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติโดยการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรสารสนเทศทัง้ที่ เ ป็นวัสดุตีพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส ์ 
(Usherwood, 1997) นอกจากน้ียงัมกีารใหบ้รกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยัอกี
ด้วย ห้องสมุดประชาชนได้จดับรกิาร และดําเนินกิจกรรมที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ทุกกลุ่มโดย
จดัรปูแบบการบรกิารตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารซึง่ไดก้ําหนดนโยบายการพฒันา  
“ห้องสมุด  3  ด”ี  ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เพื่อยกระดบัคุณภาพ และมาตรฐานของห้องสมุด
ประชาชนโดยใหค้วามสําคญั 3 องคป์ระกอบ คอื 1) หนังสอืด ีหมายถงึ มสีื่อการเรยีนรูท้ีม่ ี
คุณภาพตรงกบัความตอ้งการ และเหมาะสมกบัประชาชนทุกกลุ่ม 2) บรรยากาศด ีหมายถงึ  
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มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการเรียนรู้ 3) บรรณารักษ์ดี หมายถึง  
ผูป้ฏบิตังิานหอ้งสมุด มจีติบรกิาร มคีวามรอบรู ้(อญัชล ีธรรมะวธิกุีล, 2554) จะเหน็ไดว้่า
หอ้งสมุดประชาชนได้ยดึหลกัการพฒันาดงักล่าวเพื่อการเป็นแหล่งการเรยีนรูท้ี่มคีุณภาพ 

และเป็นหอ้งสมุดมชีวีติ (Living library) อน่ึงการเป็นหอ้งสมุดมชีวีตินัน้จะตอ้งมบีรกิารและ
กจิกรรมทีห่ลากหลาย แต่ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจของผูใ้ชบ้รกิาร จงึ
สรปุลกัษณะการบรกิารชุมชนของหอ้งสมดุประชาชน ดงัน้ี 
    2.1.2.1  บริการพื้นฐาน  ได้แก่ บริการอ่าน บริการยืมคืน 
บรกิารวารสารและหนังสอืพมิพ์ บรกิารสื่ออเิล็กทรอนิกส์ บรกิารอนิเทอร์เน็ต บรกิารมุม
หนงัสอืประเภทต่าง ๆ ตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย เช่น มุมเยาวชน มุมอาชพี มุมสื่อคน
พกิาร มมุคุณธรรม เป็นตน้ ซึง่ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารจะตอ้งไดร้บัความสะดวกในการคน้หาขอ้มลู
ทีต่อ้งการได ้
    2.1.2.2  จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  เป็น
กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อดงึดดูความสนใจสาํหรบักลุ่มเป้าหมายทีอ่ยูใ่นชุมชนใหเ้หน็ความสาํคญั
ของการอ่าน และการเรยีนรูเ้น่ืองในวนัสาํคญัหรอืโอกาสพเิศษ เช่น การจดันิทรรศการ การ
แขง่ขนัตอบปญัหา การโตว้าท ีการเล่านิทาน การกล่าวสุนทรพจน์ การทาํเวบ็ไซต ์อน่ึงยงัมี
บรกิารสง่เสรมิการอา่นและการเรยีนรูท้ีเ่ป็นบรกิารเชงิรกุ ไดแ้ก่ การจดัหอ้งสมุดเคลื่อนทีท่าง
รถยนตห์รอืทางเรอื เป็นตน้ 
   จะเห็นได้ว่าห้องสมุดประชาชนที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศทัง้ในชุมชนเมอืง และชุมชนชนบท ต่างมบีทบาทเป็นแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติของ
ชุมชน ดงันัน้จงึไดม้กีารพฒันาในมติต่ิาง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง  
และสนองต่อการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552 – 2561) ทีม่เีป้าหมายใหค้น
ไทยยุคใหม่สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองมนิีสยัใฝรู่ต้ลอดชวีติ และตอ้งการพฒันาแหล่งการ
เรยีนรูใ้หม้คีุณภาพเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และยิง่ปจัจุบนัคนไทยกําลงัตื่นตวักบั
การกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีนใน พ.ศ. 2558 ทุกคนจะเป็นฝา่ยตัง้รบัขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศ
ความรูอ้ย่างเดยีวไม่ไดจ้ะต้องเป็นฝ่ายรุกมกีารแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ ความรู้
ต่าง ๆ ทีท่นัสมยัเพือ่นํามาใชใ้นการปรบัตวัและการดาํเนินชวีติประจาํวนั 
   ดงันัน้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบหอ้งสมุดประชาชนจงึไดมุ้ง่พฒันาองคก์รให้
มคีุณภาพมกีารปรบัเปลี่ยนบทบาทใหเ้ป็นหอ้งสมุดที่ทนัสมยัตลอดเวลา เป็นแหล่งเรยีนรู้
ตลอดชวีติใหบ้รกิารประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ภาพที ่ 6.4  การบรกิารชุมชนของหอ้งสมดุประชาชนจงัหวดับงึกาฬ 

 

  2.2 ศนูยเ์รียนรู้ 

   2.2.1 บทบาทศนูยเ์รียนรู้ต่อชุมชน  เป็นแหล่งส่งเสรมิกระบวนการ
เรยีนรู้แก่ประชาชน มลีกัษณะเป็นสถานที่หรอืศูนย์กลางการเรยีนรู ้การถ่ายทอด พูดคุย  
แลกเปลีย่นความรู ้ความคดิ และประสบการณ์กนั ปจัจุบนัศูนยเ์รยีนรูม้กีารจดัตัง้ขึน้โดยทัง้
ภาครฐั และเอกชน โดยเฉพาะภาครฐัในหลายกระทรวงได้สนับสนุนงบประมาณใหม้กีาร
จดัตัง้ศูนยเ์รยีนรูต่้าง ๆ มากมายเพื่อใหป้ระชาชนมโีอกาสไดเ้รยีนรูใ้นสิง่ทีต่นเองสนใจ และ
บางหน่วยงานมกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้มามบีทบาทในการดําเนินงานดว้ย  
นอกจากน้ียงัมศีูนย์เรยีนรูท้ี่จดัตัง้โดยประชาชนในชุมชน ผูม้บีทบาทสําคญั คอื ผูนํ้ากลุ่ม  
และกลุ่มแกนนํา จากนัน้ประชาชนในหมู่บา้น และหน่วยงานของรฐัเขา้มามสี่วนร่วมในการ
บรหิารจดัการศนูยเ์รยีนรู ้ ดงันัน้การเรยีนรูข้องประชาชนจงึตอ้งอาศยัแหล่งการเรยีนรูท้ีไ่ดม้ี
การจดัการความรู้ และมกีระบวนการถ่ายทอดความรู้หลากหลายรูปแบบในลกัษณะการ
สนทนาพดูคุย การบรรยาย การอบรม การสาธติ การทดลองทํา การจดันิทรรศการ เป็นตน้  
เป็นการใหบ้รกิารความรูท้ี่หลากหลายวธิเีพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความรูต้ามความต้องการ  
การแสวงหาความรูจ้ากศูนยเ์รยีนรูข้องประชาชนถอืเป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากประสบการณ์
จรงิ สามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้งึเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  อาจกล่าว
ไดว้า่หากชุมชนใดมศีนูยเ์รยีนรูจ้ะทาํใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็ เน่ืองจากมกีารดาํเนินกจิกรรม
การเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมส่งผลใหเ้กดิการช่วยเหลอืแบ่งปนั และแลกเปลี่ยนกนัมากขึน้จน
ชุมชนสามารถพึง่พาตนเองได ้และประชาชนในชุมชนสามารถพฒันาอาชพีจนมรีายไดเ้พิม่
มากขึน้ทาํใหเ้ศรษฐกจิในครอบครวั และคุณภาพชวีติดขีึน้  
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    ตวัอย่างศนูยเ์รียนรู้ท่ีดาํเนินงานโดยรฐั เช่น 

    2.2.1.1  ศนูยก์ารเรียนรู้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาํริ  ของกองทพับก 

     กิจกรรมสําคญัต่อชุมชน ได้แก่ เป็นแหล่งการเรยีนรู้ด้าน
เศรษฐกจิพอเพยีงในรปูแบบการศกึษาดูงาน การอบรม การสาธติ การบรรยาย เป็นตน้ ทํา
ใหป้ระชาชนไดเ้กดิการเรยีนรูเ้พือ่นําไปสรา้งรายได ้ตลอดจนเป็นแนวทางการดาํเนินชวีติได ้
    2.2.1.2  ศนูยก์ารเรียนรู้คู่ชมุชน ของสาํนักงาน
คณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง  กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  (กสทช.) 

     กจิกรรมสําคญัต่อชุมชน ไดแ้ก่ เป็นแหล่งเรยีนรูด้ว้ยระบบ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเพื่อใหป้ระชาชนไดส้บืคน้ขอ้มลูทีต่อ้งการ และสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่าง
สะดวกและรวดเรว็ 
    2.2.1.3  ศนูยก์ารเรียนรู้ชมุชน ของเทศบาลตาํบลอากาศ
อาํนวย  อาํเภออากาศอาํนวย  จงัหวดัสกลนคร 
     กิจกรรมสําคัญต่อชุมชน ได้แก่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ประชาชนในชุมชนโดยสามารถเขา้ไปศกึษาเรยีนรูใ้นอาคารแสดงได ้เช่น หอ้งสมุดชุมชน  
ห้องแสดงวฒันธรรมไทโย้ย ห้องอินเทอร์เน็ตชุมชน ห้องวชิาการชุมชน ห้องเรยีนรู้กลุ่ม
อาชพี เป็นตน้ 
     

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 6.5  ศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน เทศบาลตําบลอากาศอาํนวย  
 อาํเภออากาศอาํนวย จงัหวดัสกลนคร 
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    ตวัอย่างศนูยเ์รียนรู้ท่ีดาํเนินงานโดยชมุชน  เช่น 

    2.2.1.4  ศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ริเร่ิมโดย 

 นายจนัทรที์  ประทุมภา  บา้นโนนรงั  ตาํบลตลาดไทร  อาํเภอชมุพวง  จงัหวดั
นครราชสีมา 
     กิจกรรมสําคัญต่อชุมชน ได้แก่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกจิพอเพยีงที่พฒันามาจากการพึง่พาตนเอง และการมสี่วนร่วมของชุมชน จนไดร้บั
การสนบัสนุนจากทัง้ภาครฐัและเอกชน ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงาน  
องคก์ร เครอืขา่ยชุมชนต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก 
    2.2.1.5  ศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ริเร่ิมโดย นายทวี  
มณฑา  บา้นทุ่งกระโปรง ตาํบลป่าขะ  อาํเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก 

     กิจกรรมสําคัญต่อชุมชน ได้แก่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกจิพอเพยีงทีช่าวบ้านในชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการวางแผน กําหนดยุทธศาสตร ์ 
การปฏบิตั ิและการแกป้ญัหารว่มกนั ปจัจุบนัเป็นแหล่งเรยีนรูต้น้แบบดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง
ที่เกดิจากองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ของชาวบ้านในชุมชน และได้รบัการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน องคก์ร ต่าง ๆ 

    2.2.1.6  ศนูยเ์รียนรู้ชมุชนเศรษฐกิจพอเพียงริเร่ิมโดย 

นายบญุเตม็  ชยัลา  บา้นดงบงั  ตาํบลคอนฉิม  อาํเภอแวงใหญ่  จงัหวดัขอนแก่น 

     กิจกรรมสําคัญต่อชุมชนได้แก่ เ ป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกจิพอเพยีงทีช่าวบา้นในชุมชนไดต้ระหนักถงึการพึง่พาตนเอง และการแกไ้ขปญัหา
ความยากจนจงึได้ร่วมกนัจดัตัง้ศูนย์การเรยีนรู้เพื่อให้เป็นแหล่งศกึษาดูงานฝึกอบรม แก่
ประชาชนผูส้นใจ เครอืขา่ย หน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นตน้ ไดร้บัการสนบัสนุน และความ
รว่มมอื จากหน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ 

    สรุปได้ว่า การแสวงหาความรูจ้ากศูนย์เรยีนรูเ้ป็นการยกระดบั
ความรู้ของประชาชนเน่ืองจากมีองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีผู้รู้หรือปราชญ์
ชาวบา้นทีป่ระสบผลสาํเรจ็มาใหค้ําแนะนําพดูคุยแลกเปลีย่นหรอืจากการทํากจิกรรมต่าง ๆ  

จะชว่ยใหเ้ตมิเตม็ความรูเ้กดิเป็นองคค์วามรูใ้หมไ่ด ้
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ภาพที ่ 6.6  ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง บา้นโนนรงั ตําบลตลาดไทร 
        อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา 
 

   2.2.2 รปูแบบกิจกรรมของศนูยเ์รียนรู้  รูปแบบกจิกรรมการเรยีนรู้
เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้แสวงหาความรู้มีความใฝ่รู้มากขึ้น ซึ่งแต่ละศูนย์เรียนรู้จะมีรูปแบบ
กจิกรรมทีแ่ตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัการบรหิารจดัการของคณะกรรมการแต่ละศูนยเ์รยีนรู ้แต่
ทัง้น้ีควรจดักจิกรรมใหม้คีวามยดืหยุ่นตามความตอ้งการของประชาชนหรอืประชาชนควรมี
ส่วนร่วมกําหนดรูปแบบกิจกรรม เน้ือหากิจกรรม และมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 
เหมาะสมกบัเพศ วยั และสถานภาพ  อน่ึงรูปแบบกจิกรรมจะต้องอาศยัความร่วมมอืจาก
หลายฝ่ายจากปราชญ์ชาวบ้านหรอืผูรู้ท้ ี่มคีวามรูค้วามสามารถจากหลากหลายสาขา การ
ดําเนินงานจงึต้องมกีารวางแผนทุกขัน้ตอนอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนั 
ดงันัน้จงึจําแนกรูปแบบกจิกรรมของศูนย์เรยีนรู ้ซึ่งนิยมจดักนัทัว่ไป โดยแบ่งออกเป็น  6  
รปูแบบ ดงัน้ี 

    2.2.2.1  การสนทนาพดูคุย บรรยาย อบรม ประชุม และสมัมนา 
    2.2.2.2  การศกึษาดงูาน 
    2.2.2.3  การเขา้คา่ย 
    2.2.2.4  การแสดงนิทรรศการ 
    2.2.2.5  การสาธติ  หรอืการฝึกปฏบิตั ิ
    2.2.2.6  การเผยแพรท่างสือ่ต่าง ๆ 
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  กล่าวไดว้่ารปูแบบกจิกรรมของแต่ละศูนยเ์รยีนรูจ้ะแตกต่างกนัซึง่แต่ละรปูแบบ
จะมีข้อดี และข้อจํากัดไม่เหมือนกัน อน่ึงการพิจารณารูปแบบกิจกรรมนัน้โดยทัว่ไป
หน่วยงานหรอืองคก์รผูจ้ดักจิกรรมจะต้องมขีอ้มูลทีเ่ป็นจุดแขง็หรอืจุดอ่อนขององคก์รอย่าง
ชดัเจนจะต้องศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น องค์กรอื่นที่จดักิจกรรมแบบเดียวกนั  
เศรษฐกิจหรอืสภาพแวดล้อมภายใน เช่น ผู้ร่วมงาน อาคารสถานที่ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบ
กจิกรรมต่าง ๆ มจุีดมุ่งหมายเพื่อใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศ ความรูแ้ก่ประชาชนที่
ต้องการความรูล้กึซึ้งเพยีงใดก็สามารถเขา้ถึงสารสนเทศ ความรูไ้ด้อย่างเป็นรูปธรรม ดงั
ภาพที ่6.7 และภาพที ่ 6.8 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที ่ 6.7  การศกึษาดงูานศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงนายทว ี มณฑา   
บา้นทุง่กระโปรง ตําบลปา่ขะ อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก 

     ทีม่า  (ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 6.8  การบรรยายของนายบุญเตม็  ชยัลา ปราชญช์าวบา้น 
บา้นดงบงั ตําบลคอมฉิม อาํเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น 

                     ทีม่า  (มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2555) 
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 3. แหล่งการเรียนรูป้ระเภทส่ือ 
  หมายถึง แหล่งที่ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนําข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ 
ความรู ้เผยแพร่ใหแ้ก่สาธารณชนหรอืกลุ่มคนจํานวนมากใหไ้ด้รบัความรูอ้ย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลได้ดี และเป็นสื่อที่ส่งเสริม
กระบวนการเรยีนรูข้องบุคคลหรอืกลุ่มคนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ แหล่งเรยีนรูป้ระเภทสื่อ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 1) สื่อสิง่พมิพ ์(Printed media) เป็นสื่อทีเ่ผยแพร่ความรูใ้น
ลกัษณะตวัอกัษร ภาพหรอืสญัลกัษณ์ ไดแ้ก่ หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร วารสาร หนงัสอื จุลสาร 
แผน่พบั เป็นตน้  2) สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic media) เป็นสือ่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยดีา้น 
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรม์าใชใ้นกระบวนการผลติและการเผยแพรใ่นลกัษณะภาพและ
เสยีง ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วทิยุ ภาพยนตร ์เป็นต้น  3) สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information 

technology) เป็นสื่อสมยัใหม่ที่มกีระบวนการตัง้แต่จดัเกบ็ ประมวลผล และเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร สารสนเทศ ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นเครื่องมอืสาํคญัในการเผยแพร่ขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยในลกัษณะภาพ 

เสยีง ขอ้ความ ไปไดท้ัว่โลกอย่างสะดวกและรวดเรว็ เช่น เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ดงัภาพที ่ 
6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 6.9  ประชาชนกบัแหล่งการเรยีนรูป้ระเภทสือ่ 
 

  3.1 บทบาทของส่ือต่อชุมชน  ปจัจุบนัสื่อต่าง ๆ ถือได้ว่ามีอิทธิพลและ
จําเป็นต่อชวีติมนุษยม์าก เน่ืองจากเป็นยุคสงัคมสารสนเทศ และยุคโลกาภวิตัน์ทุกคนไม่ว่า
จะอาศยัอยู่ในชุมชนเมอืงหรอืชุมชนชนบทจะต้องใชส้ารสนเทศเพื่อการดํารงชวีติ และต้อง
อาศยัสื่อต่าง ๆ เป็นตวักลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศความรู้ ให้กบัคน
ภายในสงัคมหรอืชุมชนซึ่งต้องยอมรบัว่าสื่อมบีทบาทสําคญัที่ช่วยเสรมิสร้างการแสวงหา



176 
 

ความรูห้รอืปรบัเปลี่ยนทศันคต ิค่านิยม ความเชื่อ พฤตกิรรม ใหก้้าวไปสู่สงัคมหรอืชุมชน
แหง่ความรูไ้ด ้บทบาทสาํคญัดา้นต่าง ๆ อาทเิชน่ เสนอขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศ ความรู ้
   3.1.1 ด้านเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่ เสนอขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ ความรู ้
สรุปผลรายงานความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การแปรรปูผลติภณัฑ ์การออกแบบผลติภณัฑ ์

การสง่เสรมิการขายหรอืการลงทุน ราคาสนิคา้ ภาวะตลาดการคา้ เป็นตน้ 
   3.1.2 ด้านการศึกษา  ได้แก่ เผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคคล กลุ่มคนหรอืชุมชน เช่น การเรยีนการสอน การอบรม  
การประชุม การสมัมนา การสาธติ การฝึกปฏบิตั ิเป็นตน้ 
   3.1.3 ด้านสาธารณสุข  ได้แก่ การเผยแพร่ความรูเ้พื่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจ เชน่ การรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย การสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค เป็นตน้ 
   3.1.4 ด้านการเกษตร  ไดแ้ก่  การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการจากผล
การศกึษา ค้นควา้ ทดลอง เพื่อใหเ้กดิการยอมรบัต่อนวตักรรมที่ใหม่ ๆ และทนัสมยั เช่น  
การทาํปุ๋ ยหมกัชวีภาพ การปลกูพชืนอกฤด ูการสรา้งโรงเรอืน การตรวจสอบสภาพดนิ  
เป็นตน้ 
  3.2 การรู้ เ ท่าทันส่ือของชุมชน  ปจัจุบันชุมชนได้ร ับข้อมูลข่าวสาร  
สารสนเทศ ความรู้ จากการเผยแพร่ขององค์กรภาครัฐ และเอกชนผ่านสื่อต่าง ๆ ที่
หลากหลาย เช่น สื่อสิง่พมิพ ์สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ เมื่อสื่อมบีทบาท
สาํคญัต่อคนในสงัคมหรอืชุมชน ดงันัน้การรูเ้ท่าทนัสื่อซึง่จําเป็นสาํหรบัผูร้บั ซึง่ตอ้งมทีกัษะ
หรอืความสามารถดงัน้ี  (Baran, 2002) 

   3.2.1 การเข้าถึงส่ือ  (Access)  คอื สามารถแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร  
สารสนเทศจากสือ่หลายประเภทได ้
   3.2.2 การวิเคราะห์  (Analyze)  คือ สามารถวิเคราะห์หรอืตีความ
การนําเสนอเน้ือหาของสือ่ไดโ้ดยอาศยัความรู ้และประสบการณ์เดมิของตนเอง 
   3.2.3 การประเมิน  (Evaluate)  คอื สามารถประเมนิคุณค่าเน้ือหาที่
ไดร้บัจากสือ่ และนําไปใชป้ระโยชน์ได ้
  การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นปจัจยัสําคญัที่ทําให้ได้รบัข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ 
ความรู้ที่ดมีคีุณภาพ ถูกต้อง และตรงกบัความต้องการ โดยแต่ละองค์กรทัง้ภาครฐั และ
เอกชนมกีารผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ ความรู้ ที่องค์กรดูแล
รบัผดิชอบแก่สาธารณชนทัง้ที่อาศยัอยู่ในชุมชนเมอืงและชุมชนชนบท  การรูเ้ท่าทนัสื่อจงึ
เป็นหน้าทีข่องผูต้อ้งการสารสนเทศว่าจะเลอืกสื่อประเภทใดทีเ่หมาะสมกบัสภาพของตนเอง
หรอืชุมชน ดงัทีป่ระชาสทิธิ ์ ใจกวา้ง (2552) ไดศ้กึษาวจิยั การรบัสื่อดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง
ของเกษตรกรพบว่า มกีารรบัสื่อจากโทรทศัน์และวทิยุทีเ่สนอเน้ือหาเกี่ยวกบัการทําเกษตร
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ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงในรปูแบบสารคดเีกษตร  จากนัน้เกษตรกรกนํ็าความรูท้ีไ่ดร้บัไป
บูรณาการกบัประสบการณ์เดมิ และลงมอืปฏบิตัจิรงิ อาจกล่าวได้ว่าผูต้้องการสารสนเทศ
รู้จกัเลือกช่องทางการเข้าถึงที่เหมาะสมกบัความต้องการ  ถึงแม้ชุมชนแต่ละแห่งอาจมี
อุปสรรคของการเท่าเทยีมในการเขา้ถงึสื่อต่าง ๆ แต่การรูเ้ท่าทนัสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ปจัจุบนัถอืเป็นสิง่จําเป็นมาก จะเหน็ไดจ้ากแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่  2)  ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ที่รฐัให้ความสําคัญกับการเร่งพฒันา
โครงข่ายความเรว็สูงใหม้กีารกระจายอย่างทัว่ถงึโดยมเีป้าหมายใหป้ระชาชนทัว่ไปไม่น้อย
กว่าร้อยละ  70 สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในชีวิตประจําวนั (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552) ดังนัน้แต่ละชุมชนจึงมีโอกาสเข้าถึงสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่มากขึน้โดยเฉพาะเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไดเ้ทา่เทยีมกนั และชุมชน
ก็ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ ภูมิปญัญา แก่
สาธารณชนได้เช่นกนั  ยกตวัอย่าง ฐานขอ้มูลแหล่งการเรยีนรูชุ้มชนตําบลเตาไห อําเภอ
เพ็ญ  จงัหวดัอุดรธานี ซึ่งผู้เขียนได้ร่วมกบัชุมชนทําการรวบรวมและจดัเก็บข้อมูลจาก
ปราชญ์ชาวบา้นเกี่ยวกบัองคค์วามรูด้า้นต่างๆ คอื แพทยแ์ผนไทย หตัถกรรมพธิกีรรมและ
ความเชื่อ  ทรพัยากรธรรมชาต ิ ขนบธรรมเนียมและประเพณี  และโบราณสถานและวตัถุ  
โดยมจุีดมุง่หมายเพือ่ใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรูชุ้มชนแก่ผูท้ีส่นใจทัว่ไปใหส้ามารถเขา้มาศกึษา
เรยีนรูโ้ดยผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตได ้ ดงัภาพที ่ 6.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 6.10  ฐานขอ้มลูแหล่งการเรยีนรูชุ้มชน  ตําบลเตาไห อาํเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี 
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  กล่าวสรุปได้ว่าหากชุมชนตระหนักรู้เท่าทันสื่อทุกประเภทจะทําให้ได้ร ับ
สารสนเทศทีม่คีุณค่าเน่ืองจากสื่อต่าง ๆ ถงึแมจ้ะมปีระโยชน์อย่างมากมายแต่บางครัง้กอ็าจ
มโีทษไดเ้หมอืนกนัถ้าไม่รูเ้ท่าทนักบัสื่อนัน้ ๆ  ดงันัน้ชุมชนจงึต้องศกึษาใหรู้เ้ท่าทนัสื่อเพื่อ
ลดปญัหาที่จะเกิดขึ้นตามมา กอปรกบัสื่อต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมี
จํานวนมากขึน้ ชุมชนจงึต้องพจิารณารบัสารสนเทศจากสื่อประเภทต่าง ๆ ทีเ่ชื่อถอืไดเ้พื่อ
นํามาพฒันาศกัยภาพของตน และชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 

 4. แหล่งการเรียนรู้ประเภททรพัยากรธรรมชาติ 

  หมายถงึ ทรพัยากรทีเ่กดิขึน้เองหรอืมอียูต่ามธรรมชาต ิเช่น แมน้ํ่า ปา่ไม ้สตัว ์
พชื ทะเล ภเูขา ดนิ หนิ แรธ่าตุ อากาศ  พลงังาน เป็นตน้  เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีช่่วยเสรมิสรา้ง
ความรู ้ประสบการณ์ จนถงึสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดจ้ากสภาพจรงิจากการมองเหน็ ไดย้นิ 
สัมผัส จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สําหรับบุคคลที่ต้องการแสวงหาความรู้
โดยทัว่ไปชุมชนจะมทีรพัยากรธรรมชาตเิหล่าน้ีแต่อาจแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มหรอื
พืน้ทีข่องแต่ละแหง่โดยผูแ้สวงหาความรูส้ามารถศกึษาหาความรูต้ามความสนใจได ้
  4.1 บทบาทของทรพัยากรธรรมชาติต่อชุมชน  เป็นแหล่งการเรยีนรู้ที่
สามารถศกึษาหาความรูไ้ดจ้ากสิง่ที่มอียู่แล้วตามธรรมชาตเิป็นสิง่แวดล้อมที่อยู่รอบตวัเรา  
และชุมชนไดพ้ึง่พาอาศยัทรพัยากรธรรมชาตเิพื่อการดํารงชวีติประจําวนัใชเ้พื่อการบรโิภค
อุปโภค ตลอดจนใช้ในการจดักิจกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ ของบุคคลและกลุ่มคน เช่น การ
เรยีนการสอนของคร ูอาจารย ์แก่นกัเรยีน นกัศกึษา หรอืการศกึษาคน้ควา้ ทดลองวจิยั ของ  
นักวชิาการ นักวจิยั นักวทิยาศาสตร ์เพราะในบางครัง้หากไดร้บัความรูเ้ฉพาะในตํารา การ
ฟงับรรยาย การฝึกปฏบิตัใินหอ้งเรยีน หอ้งทดลอง เป็นตน้ อาจมขีอ้จาํกดั แต่ถา้หากศกึษา
จากแหล่งการเรยีนรูท้รพัยากรธรรมชาตจิะทาํใหไ้ดร้บัประสบการณ์ตรง 
   ขอยกตวัอย่างแหล่งการเรยีนรูป้่าชุมชนโนนซาด ตําบลเตาไห อําเภอ
เพญ็ จงัหวดัอุดรธานี ทีผู่เ้ขยีนไดร้่วมกบัชุมชนพฒันาป่าชุมชนใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรูข้อง
ชุมชน เน่ืองจากเป็นป่าที่ยงัมทีรพัยากรธรรมชาตจิําพวกป่าไมท้ีย่งัคงความอุดมสมบูรณ์มี
พนัธุ์ไมห้ลากหลายชนิด มไีมย้นืต้น ไมเ้ลื้อยจํานวนมาก ชาวบา้นไดพ้ึง่พาอาศยัเป็นแหล่ง
หาอาหารปา่ ในทุกฤดูกาล เปรยีบเสมอืนเป็นซุปเปอรม์ารเ์กต็ของชุมชน ซึง่มปีระเภท เหด็ 
หน่อไม ้ผกั ยาสมุนไพร แมลง เป็นต้น  การมแีหล่งการเรยีนรูใ้นชุมชนทําใหช้าวบ้าน คร ู
นักเรยีน ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป ไดร้บัความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ และประสบการณ์จรงิจากการ
เดนิศกึษาพนัธุไ์มต้ลอดเสน้ทางเดนิทีก่าํหนดไวใ้นแหล่งการเรยีนรู ้ดงัภาพที ่ 6.11 
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ภาพที ่ 6.11  แหล่งการเรยีนรูป้า่ชุมชนโนนซาด ตําบลเตาไห อาํเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี 
 

  4.2 รูปแบบการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ประเภททรพัยากรธรรมชาติ  

โดยทัว่ไปแหล่งการเรียนรู้ทรพัยากรธรรมชาติมีหลายลักษณะ เช่น หน่วยงานของรัฐ  
เอกชน  และชุมชนเขา้มาบรหิารจดัการในการเข้าถึงแหล่งอาจมรีะเบียบข้อบงัคบัให้ถือ
ปฏิบัติก็ได้ เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า สวนสัตว์หรือมีอยู่ตาม
ธรรมชาตไิม่ต้องอาศยัการบรหิารจดัการแต่อาจขอความร่วมมอืเพื่อการอนุรกัษ์ ดงันัน้จงึ
จาํแนกรปูแบบการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรูท้รพัยากรธรรมชาต ิโดยแบ่งออกเป็น 4 วธิสีาํคญั  

ดงัน้ี 
   4.2.1 การศกึษาดว้ยตนเองตามอธัยาศยั 
   4.2.2 การเรียนรู้เป็นหมู่คณะมีวิทยากรหรือปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู ้
   4.2.3 การจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนของสถาบนัการศกึษา 
   4.2.4 การคน้ควา้ ทดลอง วจิยั ของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
  กล่าวโดยสรปุไดว้า่ แหล่งการเรยีนรูป้ระเภททรพัยากรธรรมชาตเิป็นสิง่สาํคญัที่
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทุกคนทัง้ในชุมชนและประเทศ นอกจากน้ีการมีแหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาตทิีห่ลากหลายทาํใหชุ้มชนเป็นทีรู่จ้กัและมคีวามโดดเด่นมผีลต่อเศรษฐกจิ
ของชุมชนทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่ง
อาหาร เป็นแหล่งการผลติทีชุ่มชนควรคา่แก่ความภาคภมูใิจ 
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 5. แหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสงัคม  ศิลปวฒันธรรม และ
ประเพณี 

  หมายถงึ  แหล่งเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการทํากจิกรรมของกลุ่มคนหรอืชุมชนแลว้เกดิ
การถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากรุ่นหน่ึงสู่คนอกีรุ่นต่อไป ดว้ยการยดึถอืปฏบิตัสิบืต่อกนัมา โดย
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ กิจกรรมทางสังคม ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ  
ศิลปวฒันธรรมและประเพณี เช่น การแสดงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน  
ประเพณีพื้นบ้าน  เ ป็นต้น  เ ป็นแหล่ งการเรียนรู้ที่ทํา ให้เกิดความรู้ ความเข้า ใจ 
สภาพแวดล้อมของชุมชน และสภาพธรรมชาติของแหล่งการเรยีนรูแ้ต่ละแห่งเพื่อร่วมกนั
อนุรกัษ์ฟ้ืนฟู และพฒันาต่อไป 
  5.1 บทบาทของกิจกรรมทางสงัคม  ศิลปวฒันธรรม  และประเพณีต่อ
ชุมชน  ชุมชนแต่ละแหง่มกีจิกรรมทางสงัคม ศลิปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน โดยชุมชนไดร้่วมกนัสัง่สมความรู ้และสบืทอดต่อกนัมา ถือเป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้แสวงหาความรู้ได้ตระหนักเห็นคุณค่าและความสําคญัของภูมิ
ปญัญาท้องถิ่นอนัเป็นที่ยอมรบัของชุมชน อน่ึงรฐัโดยสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรม
แหง่ชาต ิสงักดักระทรวงวฒันธรรม ไดม้นีโยบายสนบัสนุนใหชุ้มชนจดัตัง้องคก์รสง่เสรมิการ
เรียนรู้ การเผยแพร่วฒันธรรม และวิถีชีวิตในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้
ประชาชนในพื้นที่พึ่งพาภูมปิญัญาท้องถิ่นของตน และนําองค์ความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชน ระหว่างชุมชน และสงัคมมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และบูรณาการกบัภูมิ
ปญัญาภายนอกทําให้เกิดการพัฒนาตนเอง และชุมชนได้ (สํานักงานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแหง่ชาต,ิ 2556) 

   หากพจิารณาแลว้จะเหน็ว่ารฐัตอ้งการสนบัสนุน สง่เสรมิแหล่งการเรยีนรู้
ดว้ยการใชม้ติทิางวฒันธรรมและประเพณีเพื่อการถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่จะทาํใหชุ้มชน
เกดิความภาคภมูใิจและรกัถิน่อาศยัของตน มคีวามรกัความสามคัคใีนชุมชน เน่ืองจากมสีิง่ที่
ยดึถอืปฏบิตั ิความเชื่อ และความศรทัธาทีเ่หมอืนกนั นอกจากน้ียงัส่งผลใหชุ้มชนไดค้น้พบ
จุดเดน่ของสงัคมหรอืภมูปิญัญาทอ้งถิน่ซึง่จะนําไปสูก่ารสรา้งรายได ้และเศรษฐกจิของชุมชน
ดขีึน้  ดงันัน้แหล่งการเรยีนรูป้ระเภทกจิกรรมทางสงัคม ศลิปวฒันธรรม และประเพณี จงึ
เปรยีบเสมอืนศนูยก์ลางในการศกึษา แลกเปลีย่น เรยีนรู ้และเผยแพรค่วามรูแ้ก่ประชาชนใน
ชุมชนหรอืนอกชุมชน และจําเป็นอย่างยิง่ต่อผูแ้สวงหาความรูไ้ดม้โีอกาสไดร้บัความรู ้และ
เขา้รว่มกจิกรรมในชุมชนเพือ่นําความรูม้าปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสม  ดงัภาพที ่ 6.12 
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ภาพที ่ 6.12  แหล่งเรยีนรูป้ระเภทกจิกรรมทางสงัคม ศลิปวฒันธรรม และประเพณ ี

 

  5.3 การเปล่ียนแปลงของแหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสงัคม  

ศิลปวฒันธรรม  และประเพณี 

   แหล่งการเรยีนรูด้งักล่าวน้ี  เป็นสิง่ที่สงัคมหรอืชุมชนสรา้งขึน้เพื่อเป็น
มรดกแลว้คนรุ่นหลงัจะตอ้งรบัไว ้และพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ รวมทัง้มกีารเผยแพร่แก่คนในสงัคม
หรอืชุมชนอื่น ๆ ดว้ย แต่ปจัจุบนัความเจรญิกา้วหน้าของโลกมมีากขึน้ทําใหว้ถิชีวีติของคน
ในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ส่งผลใหเ้กดิการละเลยและไม่เหน็คุณค่า สาเหตุเกดิจาก
ปจัจยั เช่น ความเจรญิของสงัคม ความเจรญิของเทคโนโลย ีความไม่เขา้ใจในภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ดัง้เดมิ และการรบัอทิธพิลจากตะวนัตก เป็นต้น ดงันัน้ชุมชนจะต้องร่วมกนัอนุรกัษ์
สบืสานไว ้เพื่อใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีส่ําคญัของชุมชนใหป้ระชาชนเขา้ถงึองคค์วามรูจ้น
เกดิทุนปญัญาและนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้
 

การแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งการเรียนรู ้
 

 กล่าวไดว้่าแหล่งการเรยีนรูทุ้กประเภทลว้นมปีระโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มคนหรอืชุมชน  
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และมคีุณค่าต่อการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  
แหล่งการเรยีนรูเ้ปรยีบเสมอืนหวัใจของการเรยีนรูท้ี่บุคคลทุกอาชพี ระดบัการศกึษา เพศ    
และอายุ ทัง้ที่อาศยัอยู่ในชุมชนเมอืงหรอืชุมชนชนบทจําเป็นต้องใช้ แต่ทัง้น้ีการแสวงหา
สารสนเทศจากแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ของบุคคลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
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หลกัการเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรูเ้หล่านัน้เพื่อการใช้แหล่งการเรยีนรูใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด  
ซึง่มขี ัน้ตอนสาํคญั  ดงัน้ี 
 1. การกาํหนดความต้องการ  ผูแ้สวงหาสารสนเทศจะต้องรูจ้กัความต้องการ
สารสนเทศของตนเอง รูว้่าตนเองตอ้งการนําไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคห์รอืประโยชน์อะไร เช่น  
การเรยีนการสอน การเพิม่ประสบการณ์ การวจิยั การทดลอง การประกอบอาชพี เป็นต้น  
จงึต้องกําหนดความตอ้งการสารสนเทศใหช้ดัเจน รูว้่าต้องการเรื่องใดเรื่องหน่ึง ในลกัษณะ
แบบกวา้ง ๆ หรอืลกึซึ้งก่อนที่จะไปแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งการเรยีนรูแ้ต่ละประเภท
เหล่านัน้ 
 2. การเลือกแหล่งการเรียนรู้  เป็นขัน้ตอนเลือกแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้
สอดคล้องกบัความต้องการใหม้ากที่สุดซึ่งในบางครัง้สารสนเทศที่ต้องการในเรื่องเดยีวกนั
อาจจะตอ้งแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรูห้ลายแห่ง  ผูแ้สวงหาสารสนเทศจะต้องรูจ้กั
แหล่งการเรยีนรูท้ ัง้ที่อยู่ในชุมชนหรอืนอกชุมชนเพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นแหล่งคน้หาสารสนเทศได้
อย่างถูกต้อง ตรงกบัความต้องการ และสิง่ที่ต้องนํามาพจิารณาเลอืกแหล่ง เช่น ระยะทาง  
งบประมาณ เวลา ความสะดวก ความคุม้คา่ สารสนเทศทีจ่ะไดร้บั เป็นตน้ 
 3. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  ผูแ้สวงหาสารสนเทศจะต้องรูแ้ละเขา้ใจวธิกีาร
เขา้ถงึสารสนเทศจากแหล่งการเรยีนรูทุ้กประเภท ไดแ้ก่ 
  3.1 แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล  ต้องศึกษาภูมิหลังเกี่ยวกบัข้อมูล
พืน้ฐานของบุคคลเหล่านัน้ เช่น ประวตั ิผลงาน ความสาํเรจ็ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการสนทนา  
พูดคุยโดยจะต้องเตรยีมคําถามไว้สําหรบัการสมัภาษณ์ตามประเดน็ที่ต้องการสารสนเทศ  
และมกีารนดัหมายบุคคลทีจ่ะใหค้วามรูอ้ยา่งชดัเจน 
  3.2 แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถาบนั  ต้องศึกษากฎ ระเบยีบ ขอ้ปฏบิตัิ
อย่างชดัเจน ศกึษาเครื่องมอืการสบืคน้ต่าง ๆ ทีแ่หล่งการเรยีนรูป้ระเภทน้ีไดนํ้ามาใช ้เช่น  
โอแพค อนิเทอรเ์น็ต ฐานขอ้มลู และศกึษารปูแบบกจิกรรมของแหล่งการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้เพื่อ
การไดม้าซึง่สารสนเทศทีส่มบรูณ์ และถูกตอ้ง 
  3.3 แหล่งการเรียนรู้ประเภทส่ือ  ตอ้งศกึษาขอ้ด ีและขอ้จาํกดัของสื่อแต่ละ
ประเภทอย่างเข้าใจ ได้แก่ สื่อสิง่พมิพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น  
วาระการออกของวารสาร หนังสอืพมิพ ์กําหนดออกอากาศของโทรทศัน์ วทิยุ เป็นตน้ และ
สามารถกาํหนดรายละเอยีดของลกัษณะการสบืคน้ในสือ่แต่ละประเภทได ้เชน่ ผูแ้ต่ง  
ชื่อเรือ่ง หวัเรือ่ง คาํสาํคญั เป็นตน้ 
  3.4 แหล่งการเรียนรู้ประเภททรพัยากรธรรมชาติ  ตอ้งศกึษากฎระเบยีบ  
ข้อปฏิบตัิต่าง ๆ หรอืติดต่อประสานงาน หากมหีน่วยงาน องค์กร ชุมชน ทําหน้าที่ดูแล
รบัผดิชอบเพื่อจะไดป้ฏบิตัตินอย่างถูกต้อง และจะไดร้บัสารสนเทศอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน  
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และหากเป็นแหล่งทีอ่ยู่ตามธรรมชาตจิะตอ้งศกึษาสภาพทัว่ๆ ไป เช่น  ความคุม้ค่า สะดวก  
ปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งอาจสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจาก นักวิชาการ นักวิจยั ผู้รู้ ปราชญ์
ชาวบา้นกไ็ด ้
  3.5 แหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสงัคม  ศิลปวฒันธรรม  และ
ประเพณี  จะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจ เช่น สถานที ่ 
กําหนดการ กิจกรรม ข้อปฏิบตัิ จากการสอบถามหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ผู้รู้ และการ
เผยแพรจ่ากสือ่ต่าง ๆ เพือ่จะไดเ้ตรยีมความพรอ้มหากตอ้งการมสีว่นรว่มในกจิกรรมนัน้ ๆ 

 4. การใช้แหล่งการเรียนรู้ ปจัจุบนัแหล่งการเรยีนรูป้ระเภทต่าง ๆ ตามทีผู่เ้ขยีน
กล่าวมาขา้งตน้แลว้นัน้ เป็นทีย่อมรบัและสนใจในสงัคมไทย โดยเฉพาะนักวชิาการ นักวจิยั  
และประชาชนทัว่ไป เมื่อผูแ้สวงหาสารสนเทศต้องการใชแ้หล่งการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์ 
ซึ่งอาจจะไปใช้แหล่งการเรยีนรู้ด้วยตนเองหรอืจากสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม อน่ึงผู้
แสวงหาควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้นัน้ และควรมีความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมในเรื่องที่ตนศึกษาเพื่อให้ได้ร ับสารสนเทศเป็นไปอย่างง่ายและมี
ประสทิธภิาพ ดงันัน้จงึสรปุขัน้ตอนการใชแ้หล่งการเรยีนรู ้ ดงัน้ี 
  4.1 ต้องกาํหนดวตัถปุระสงค ์ เพื่อใหก้ารใชแ้หล่งการเรยีนรูเ้กดิประโยชน์
สูงสุดจงึต้องใช้แหล่งใหเ้หมาะสมสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ถือเป็นสิง่สําคญัซึ่งผูแ้สวงหา
สารสนเทศต้องพจิารณาก่อนใชแ้หล่งการเรยีนรูแ้ต่ละประเภทอย่างน้อยทีสุ่ดจะต้องรูว้่าจะ
แสวงหาสารสนเทศทาํไม เรือ่งอะไร ทีไ่หน เมือ่ไร อยา่งไร จงึจะทาํใหก้ารใชแ้หล่งการเรยีนรู้
มปีระสทิธภิาพ 

  4.2 ต้องมีการบนัทึกหรือสรุปความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้รบั  เพื่อให้สามารถ
จดจําความรูท้ี่ได้รบัจากการใชแ้หล่งการเรยีนรูด้้วยวธิกีารไปสมัภาษณ์ การบอกเล่า การ
บรรยาย การสาธติ การสงัเกต การศกึษาดงูาน การใหบ้รกิาร เป็นตน้  ถอืเป็นการนําความรู้
ที่ได้รบัมาทบทวน และตรวจสอบ หากได้รบัสารสนเทศไม่สมบูรณ์ครบถ้วนสามารถไป
แสวงหาสารสนเทศจากแหล่งการเรยีนรูป้ระเภทอื่นได ้
  4.3 ต้องมีการเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รบั  เมื่อไดใ้ชแ้หล่งการ
เรยีนรูแ้ล้วควรมกีารแลกเปลี่ยนความรูห้รอืความคดิเหน็ระหว่างกนักบัผูท้ี่มคีวามสนใจใน
เรื่องเดยีวกนั อาชพีเดยีวกนั เช่น ญาตพิีน้่อง เพื่อน เพื่อนบา้น ผูร้่วมงาน เป็นตน้ เป็นการ
นําความรูท้ีไ่ดร้บัจากการใชแ้หล่งการเรยีนรูไ้ปขยายผลซึง่ผูร้บัอาจนําความรูไ้ปประยุกต์ใช้
เกดิประโยชน์ไดเ้ชน่เดยีวกนั 
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บทบาทของแหล่งการเรียนรูก้บัการรูส้ารสนเทศของชมุชน 

 

 การที่จะให้บุคคลเกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวติจําเป็นต้องอาศยัการรู้สารสนเทศเป็น
เครื่องมือสําคัญซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายได้ด้วยตนเอง ยิง่หากคนในชุมชนเมอืงหรอืชุมชนชนบทเป็นผู้รู้สารสนเทศที่
สามารถระบุความต้องการ รู้แหล่งสารสนเทศ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้เหล่านัน้ได้ สามารถ
ประเมินหรือบูรณาการสารสนเทศที่ได้ร ับกับความรู้เดิมได้ และใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสทิธภิาพ (Buddy, 2004; กุลธิดา  ท้วมสุข, 2547)  การเป็นผูรู้ส้ารสนเทศจงึมผีลต่อ
ความสําเร็จของบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพชวีิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาชีพ  

ดา้นสงัคม และดา้นการศกึษา ทาํใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพของตนเองอยูเ่สมอ 
 ในฐานะที่แหล่งการเรยีนรู้เป็นปจัจยัสําคญัประการหน่ึง ที่มบีทบาทส่งเสรมิการรู้
สารสนเทศใหแ้ก่ประชาชน มหีน้าทีส่าํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ การจดัเกบ็ การบรกิาร การเผยแพร ่
และการถ่ายทอด ดงันัน้ ภาครฐั เอกชน และชุมชนทีม่บีทบาทดูแลรบัผดิชอบหรอืเกีย่วขอ้ง
กบัแหล่งการเรยีนรูทุ้กประเภทควรมกีารกาํหนดนโยบายต่าง ๆ ใหช้ดัเจน เชน่ เป็นองคก์รที่
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่และทัว่ถึง อาคารสถานที่หรือ
สภาพแวดลอ้มเขา้ถงึงา่ยมสีื่อประเภทต่าง ๆ ทีห่ลากหลาย มกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชเ้พื่อการรวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร่ เชื่อมโยงขอ้มลูอย่างรวดเรว็และทนัสมยั และมกีาร
ดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม เช่น การสาธติ การอบรม การศกึษาดู
งาน การบรรยาย การปฏบิตั ิ เป็นตน้  จงึนับไดว้่าแหล่งการเรยีนรูม้บีทบาทสาํคญัและเป็น
ปจัจยัเกื้อหนุนที่ส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศของชุมชน และเพื่อใหบุ้คคลมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบับทบาทของแหล่งการเรยีนรู้ที่มผีลต่อการรู้สารสนเทศของชุมชน ควรมแีนวทาง
สาํคญัดงัน้ี  (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2548) 

 1. ควรกาํหนดเป็นนโยบาย  รฐับาลควรกําหนดเป็นนโยบายในการรณรงคเ์พื่อ
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งแหล่งการเรยีนรู ้
 2. ควรกาํหนดหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  ควรมหีน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบหรอื
อาจขอความรว่มมอืจากหน่วยงานอื่น ๆ ได ้
 3. ควรรณรงคท์ุกระดบัตัง้แต่ระดบัชาติถึงระดบัท้องถ่ิน  โดยดาํเนินทุกระดบั
ตัง้แต่ระดบัชาต ิภาค จงัหวดั ตําบล และหมูบ่า้น 
 4. ควรใช้ส่ือหลายประเภทในการสร้างความรู้ความเข้าใจ  สื่อทีใ่ชต้อ้งเขา้ถงึ
ชุมชนไดเ้พือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ชุมชน 
 5. ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจ  ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ  

เชน่ อบรม ใหค้วามรูแ้ก่ตวัแทนชุมชนแลว้ใหต้วัแทนชุมชนไปใหค้วามรูต่้อชุมชน 
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 6. ควรมีการติดตามผลการให้ความรู้หรือการสร้างความเข้าใจ  เพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขและปรบัวธิกีารดาํเนินงานต่อไป 
 ดงันัน้แหล่งการเรียนรู้ต้องส่งเสรมิการให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และ
ความรูแ้ก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนใหป้ระชาชนในชุมชน ใฝ่ศกึษาหาความรูโ้ดยใหทุ้กคนมี
โอกาสเขา้ถงึและเพิม่พนูความรูด้ว้ยการอํานวยความสะดวกในทุกรปูแบบ แหล่งการเรยีนรู้
จงึมบีทบาทสาํคญัต่อการปลกูฝงันิสยัรกัการเรยีนรูท้าํใหป้ระชาชนไดม้สีว่นพฒันาทกัษะการ
รูส้ารสนเทศอนัเป็นทกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นสาํหรบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 

บทสรปุ 

 

 แหล่งการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งการรูส้ารสนเทศของชุมชนมอียูด่ว้ยกนัหลายประเภท  
ซึ่งมทีัง้ตอบสนองต่อเป้าหมายที่เป็นเฉพาะกลุ่มหรอืประชาชนทัว่ไป โดยแหล่งเรยีนรู้มี
บทบาทสาํคญัต่อผูศ้กึษาหาความรูท้ ัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  เน่ืองจากแหล่ง
การเรียนรู้เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และความรู้ในลักษณะที่เป็นบุคคล 
สถานที่ สภาพแวดล้อม และกจิกรรม โดยมอีงค์กรของรฐั เอกชน และชุมชนได้มบีทบาท
สําคญัในการจดัการแหล่งการเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กิดการเรยีนรูใ้นทุกบรบิทของสงัคมไทยตาม
มาตรา  25 ที่ระบุว่ารฐัต้องส่งเสรมิการดําเนินงาน และจดัตัง้แหล่งเรยีนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ปจัจุบันจึงมีแหล่งการเรียนรู้จํานวนมากและหลากหลายประเภทซึ่งผู้แสวงหา
สารสนเทศจําเป็นต้องเลอืกแหล่งการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์และความต้องการ  
แต่ทัง้ น้ีประเด็นสําคัญคือ ผู้แสวงหาสารสนเทศด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น เพศ อาย ุ 
การศกึษา ทุกคนตอ้งมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา และสิง่ทีจ่ะเป็น
ตวัชีว้ดัคุณภาพดา้นความสามารถของการเรยีนรูค้อื การเป็นผูรู้ส้ารสนเทศทีม่คีวามสามารถ
ในการคน้หาความรูใ้หม ่ๆ จากแหล่งการเรยีนรูป้ระเภทต่าง ๆดว้ยวธิกีารหรอืเทคนิคใหม ่ๆ  

ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความรูเ้ดมิเขา้กบัความรูใ้หม ่และนําไปใชป้ระโยชน์ได ้ ดังนัน้ใน
บทน้ีผู้อ่านสามารถมองเหน็ความสําคญัของแหล่งการเรยีนรู้ตามมุมมองผู้เขยีนหรอืของ
ตนเองได้ และจะเหน็ได้ว่าแหล่งการเรยีนรู้มสี่วนสนับสนุนการรูส้ารสนเทศของชุมชนได้
เหมอืนกนั 
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การเข้าถึงชมุชนเพ่ือเสริมสร้างการรู้สารสนเทศ 

 

 ในสงัคมไทย ชุมชนนัน้ถอืเป็นการรวมตวัของคนตัง้แต่กลุ่มเล็กไปจนถึงกลุ่มใหญ่ 

โดยมคีวามรูส้กึผกูพนัทีเ่ป็นสายใยความสมัพนัธท์างสงัคม มกีารสนบัสนุนเกือ้กูลซึง่กนัและ
กนั มกีารติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารกนัอย่างสมํ่าเสมอ มกัมกีารทํากิจกรรม
ร่วมกนัซึ่งอยู่ภายใต้ ความเชื่อ ค่านิยม และวฒันธรรมที่คล้ายคลงึกนั จงึเหน็ไดว้่าพืน้ฐาน
การดําเนินชวีติของคนมกัมคีวามผูกพนักบัชุมชน หากชุมชนไดร้บัโอกาสในการพฒันาใน
แนวทางที่ถูกต้องก็จะส่งผลใหชุ้มชนนัน้เป็นสงัคมคุณภาพ มกีารพึ่งตนเองได ้โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างการรู้สารสนเทศให้แก่ชุมชน เพื่อให้บุคคลรู้จ ักคัดสรร และกลัน่กรอง
สารสนเทศทีเ่ขา้มาในชวีติประจาํวนั แลว้รูจ้กันําสารสนเทศไปใชเ้พื่อการประกอบอาชพี การ
ดํารงชีวติ หรอืการตดัสนิใจ ในการเสรมิสร้างการรู้สารสนเทศแก่ชุมชนจงึถือว่าเป็นการ
พฒันาความรู ้ความสามารถของบุคคลในการเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การ
เขา้ถงึชุมชนจงึเป็นหลกัการสาํคญัทีห่น่วยงาน องคก์รทีต่อ้งการเสรมิสรา้งการรูส้ารสนเทศ
แก่ชุมชนต้องพงึตระหนัก เพื่อก่อให้เกิดการประสานความร่วมมอื หรอืความสมัพนัธ์ที่ดี
ระหวา่งกนัอนัจะนําสูต่วัชีว้ดัของความสาํเรจ็ได ้
 

ความหมายของชมุชน 

 

 คาํวา่ ชุมชน (Community)  มนีกัวชิาการไดก้าํหนดความหมายไวห้ลายลกัษณะซึง่
สามารถนํามาสรปุไดด้งัน้ี 
 ความหมายของชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์ กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มทาง
สังคมที่อยู่อาศัยร่วมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือในพื้นที่แห่งหน่ึงเพื่ออาศัย
ทรพัยากรธรรมชาติในบรเิวณนัน้ในการดํารงชีวิต มลีกัษณะเป็นครอบครวั ละแวกบ้าน 
หมูบ่า้น ตําบล หรอืเรยีกเป็นอยา่งอื่น (สนธยา  พลศร,ี 2547 ; ชยนัต ์วรรธนะภตู,ิ 2536)  

 ความหมายของชุมชนตามวตัถุประสงค์ หรอืเป้าหมายของการร่วมกนั กล่าวว่า 
ชุมชน หมายถงึ การรวมกลุ่มกนั หรอืมกีารตดิต่อสื่อสาร มคีวามยดึเหน่ียวกนัเป็นปึกแผ่น 
มัน่คง มกีารกระทาํกจิกรรมต่าง ๆ หลายดา้น มกีารเรยีนรูร้ว่มกนั มกีารจดัการเพือ่ใหเ้กดิ 
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ความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคร์ว่มกนั (ประเวศ  วะส,ี 2542 ; ปารชิาต ิวลยัเสถยีร และคณะ, 
2543) 

 นอกจากน้ียงักล่าวถงึชุมชนตามลกัษณะวฒันธรรม และความเป็นอยู่ โดยกล่าวว่า  
ชุมชนจะมแีนวพฤตกิรรมเป็นอย่างเดยีวกนั เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และมวีฒันธรรม
รว่มกนั มคีวามผกูพนัเอือ้อาทรกนั มกีารพึง่พาอาศยักนั  (สนธยา  พลศร,ี 2547) 

 จะเหน็ได้ว่าความเป็นชุมชนนัน้จะต้องมกีารอยู่ร่วมกนั มคีวามสมัพนัธ์ มกีารทํา
กจิกรรมร่วมกนั และมกีารจดัระเบยีบทางสงัคมซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ของ สุรพล พยอม
แยม้ (2545) ไดก้ล่าวไวว้่า ชุมชนเป็นทีร่วมของกลุ่มคนซึง่ มพีืน้ฐานของความสนใจในเรื่อง
ต่างๆร่วมกนั กลุ่มคนนัน้พรอ้มทีจ่ะมกีจิกรรมดว้ยกนั โดยมกีารจดัระบบทางสงัคมใหแ้ต่ละ
คน หรอืแต่ละกลุ่มย่อมมบีทบาทหน้าที่ต้องปฏิบตัิให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกนั  
ส่วนนภาภรณ์  หะวานนท ์(2550) กล่าวว่าในชุมชนนัน้คนจะมคีวามสมัพนัธม์ขีอ้ผกูพนัต่อ
กนัในฐานะของการเป็นคนในชุมชนเดยีวกนั โดยความสมัพนัธ์จะถูกสรา้งขึน้จากความรกั
ใคร่ชอบพอเสมอืนเป็นเครอืญาตกินั เพราะทุกคนในชุมชนรูจ้กัมกัคุน้สนิทสนมกนั คนจงึมี
ความผกูพนักบัชุมชนสงูมาก 
 ดงันัน้คําว่า ชุมชนจงึมคีวามหมายทีห่ลากหลาย และถ้ามองโดยรวมจะเหน็ไดว้่ามี
นยั หรอืความหมายใกลเ้คยีงกนัจงึพอสรุป ความหมายของชุมชน (Community) หมายถงึ 
การอยู่รวมกนัของกลุ่มคนตัง้แต่กลุ่มขนาดเลก็ไปจนถงึกลุ่มขนาดใหญ่ภายในอาณาเขตที่
เกิดขึ้นเองหรือตามธรรมชาติ และที่สร้างขึ้น มีการจดัระเบียบทางสงัคม คนในชุมชนมี
พืน้ฐานความสนใจในเรื่องต่างๆ ร่วมกนั มวีถิชีวีติเกี่ยวพนักนัต่างพึง่พาอาศยักนั มคีวาม
เอือ้อาทร ความผกูพนักนั พรอ้มทีจ่ะทาํกจิกรรมดว้ยกนัภายใต ้ความเชื่อ คา่นิยม เดยีวกนั 
 

ลกัษณะของชมุชน 

 

 เมื่อพจิารณาความหมายของชุมชนตามที่กล่าวมาขา้งต้น สามารถบ่งบอกลกัษณะ
ของชุมชนทีเ่ดน่ชดั ไดด้งัน้ี 
 1. เป็นการรวมกนัของกลุ่มคน  ประกอบดว้ยคนจํานวนมาก อาจมขีนาดเลก็จนถงึ
ขนาดใหญ่ มีหลายเพศหลายวยั มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกัน มีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกันทัง้ในแบบ
ทางการ และไมเ่ป็นทางการ 
 2. มีอาณาบริเวณ  สําหรับอยู่อาศัย หรือตัง้หลักแหล่งทํามาหากิน หรือเพื่อ
ประกอบกจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
 3. มกีารจดัระเบยีบทางสงัคม   เพือ่ใหส้มาชกิในชุมชนมแีบบแผนในการดาํรงชวีติ
ใหเ้ป็นบรรทดัฐานในการอยูร่ว่มกนัจะทาํใหชุ้มชนสงบสขุยิง่ขึน้ 
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 4. มคีวามสมัพนัธ์ทางสงัคม   สมาชกิในชุมชนมกีจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั มคีวาม
เอือ้อาทรต่อกนั พึง่พาอาศยักนั และมคีวามสนิทสนมกนั 
 5. มกีารเรยีนรู้ร่วมกนั และติดต่อสื่อสารกนั  สมาชกิในชุมชนมกีารแลกเปลี่ยน
เรยีนรูร้ะหวา่งกนัในเรือ่งต่าง ๆ ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจในสิง่ต่างๆ รว่มกนั นอกจากน้ียงัทาํให้
เกดิความกา้วหน้าในอาชพี และการดาํรงชวีติ 
 6. มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกัน   สมาชิกในชุมชนมกัมีกรอบแนวคิด
คลา้ยคลงึกนั ในดา้นวตัถุประสงค ์เป้าหมายของการอยูร่ว่มกนั 
 7. มีความเป็นพลวัต  สมาชิกในชุมชนมีการเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เชน่ การเกดิ การตาย การยา้ยถิน่  เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี สลีาภรณ์  บวัสาย (2547) ได้เสนอแนวคดิเหน็ถึงลกัษณะชุมชนว่าใน
ชุมชนหรอืในทอ้งถิน่หน่ึง ๆ จะมลีกัษณะทีส่าํคญั 4 ลกัษณะ คอื 
 1. ฐานทรพัยากร   เมื่อชุมชนเป็นเจ้าของทรพัยากร และร่วมใจกนัอนุรกัษ์ และ
พฒันา เพื่อการยงัชพีแบบยัง่ยนืจะทําใหชุ้มชนเก่าแก่มอีายุ และประวตัศิาสตรอ์นัยาวไกล 
ทรพัยากรทีส่าํคญั ไดแ้ก่ แมน้ํ่า ลาํคลอง หว้ย ปา่ ภเูขา เป็นตน้ 
 2. เครอืข่ายทางสงัคม  การตัง้ถิ่นฐานของมนุษย์จําเป็นต้องอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม 
เพื่อการอยูร่อด และสรา้งสรรค ์มผีูนํ้าชุมชน มกีารช่วยเหลอืพึง่พากนัรว่มมอืกนั เพื่อใหเ้กดิ
ความสําเร็จ และหากชุมชนใดมีเครือข่ายทางสังคมจะเป็นชุมชนที่ เข้มแข็ง และ
เจรญิกา้วหน้า 
 3. ระบบความรู ้  ในชุมชนนัน้ควรมกีารสรา้งความสมัพนัธ์ของความรูก้บับรบิท
ฐานทรพัยากร โดยจะต้องค้นหาทุนความรู้ภายในชุมชนตนเอง และจดัการความรู้ให้มี
กระบวนการสะสมความรู้จนกลายเป็นภูมิปญัญาท้องถิ่น ซึ่งความรู้เหล่านัน้จะเกิดจาก
ประสบการณ์จรงิของคนในชุมชน 
 4. วฒันธรรมและความเชื่อ   เป็นแกนกลางของสงัคมหากชุมชนใดมคีวามเชื่อหรอื
ค่านิยมร่วมกนัชุมชนนัน้จะมสีายสมัพนัธ์ของเครอืข่ายสงัคมที่มคีุณภาพ การแลกเปลี่ยน
เรยีนรูร้ว่มกนัจะทาํไดง้า่ยและมปีระสทิธภิาพ เป็นพลงัของชุมชน 
 สว่นสนธยา  พลศร ี (2550)  ไดก้ล่าววา่ ชุมชนมลีกัษณะสาํคญั 10 ประการ  คอื 
 1. มีความหลากหลาย (Inclusion) ชุมชนมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันความ
หลากหลายของชุมชนจงึทําใหเ้กดิความแตกต่างในชุมชนในลกัษณะของการรวมตวัพืน้ที่
อาศยั ลกัษณะของบุคคล กจิกรรม และความสนใจในเรือ่งต่าง ๆ ทาํใหส้มาชกิเกดิการเรยีนรู้
มจีนิตนาการ และเอือ้ใหเ้กดิการพฒันากบัคนรุน่ต่อ ๆ ไป 
 2. ความรว่มกนั (Co - Operation) ความเป็นชุมชนอยูท่ีค่วามรว่มกนัของคน หรอื
สมาชกิในชุมชน ได้แก่ มวีตัถุประสงค์ร่วมกนั มกีารเรยีนรู้ร่วมกนั มกีารติดต่อสื่อสารกนั 
และมคีวามเอือ้อาทรต่อกนั เป็นตน้ 
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 3. มจีติสาํนึกแบบประชาสงัคม (Civic consciousness) คนในชุมชนตระหนกั และ
เห็นความสําคญัของการเสียสละ เพื่อสร้างสรรค์สงัคมส่วนรวมโดยสมคัรใจ มีจิตสํานึก
สาธารณะของชุมชน 
 4. มคีวามผกูพนักนั (Bond) สมาชกิในชุมชนมคีวามสมานฉนัทก์ลมเกลยีวกนั มี
ความรว่มมอื และการมสีว่นรว่ม มคีวามสนใจ และปรารถนาต่อชุมชนรว่มกนั 
 5. มกีารเชื่อมโยงสมัพนัธก์บัชุมชน  ตอ้งเชื่อมโยงสมัพนัธก์บัชุมชนอื่นในลกัษณะ
ความรว่มมอืการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารสง่เสรมิกจิกรรมต่าง ๆ รว่มกนั 
 6. มอีงค์ความรู ้(Knowledge) มกีารจดัการความรู ้ทัง้ความรูเ้ก่า ความรูใ้หม ่
ความรูภ้ายใน และภายนอกชุมชน ตลอดจนการถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 7. เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้  คนในชุมชนมคีวามสนใจทีจ่ะเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิการ
แลกเปลีย่นความรู ้และประสบการณ์เกีย่วกบัชุมชนระหวา่งกนั ทาํใหเ้กดิเป็นองคค์วามรูข้อง
ชุมชน และใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชนตลอดเวลา 
 8. มีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  เมื่อชุมชนทํากิจกรรมที่ต่อเน่ืองทําให้ชุมชนเกิด
กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ใหส้มาชกิไดป้ฏบิตัริว่มกนัอยา่งเหมาะสม และ
ต่อเน่ือง 
 9. มรีะบบการตดิต่อสือ่สาร และเครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ (Public 

communication and network) ทาํใหส้มาชกิในชุมชนไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากภายใน และ
ภายนอกชุมชน มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัในชุมชนไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเรว็ 
 10. การจดัการชุมชนทีด่ ี(Community management) ชุมชนมกีารบรหิารจดัการที่
เกดิจากจติสาํนึกประชาสงัคม โดยมกีารบรหิารจดัการ การตดัสนิใจรว่มกนัของสมาชกิ 
 ลกัษณะของชุมชนแต่ละพืน้ทีจ่ะมอีตัลกัษณ์ต่างกนั เหตุผลเพราะว่าแต่ละชุมชนจะมี
ทุนทางสงัคมแตกต่างกนั แต่ละชุมชนจะมีกฎเกณฑ์ทางสงัคมของแต่ละชุมชน มีจารีต
ประเพณี  วฒันธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ฐานทรพัยากร เป็นต้น แต่ทัง้น้ีทุกชุมชนสามารถ
พึง่พาอาศยั แลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกนัได ้ และหน่วยงาน องคก์ร ควรสนบัสนุนใหชุ้มชน
ได้ร ับความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สมาชิกของชุมชนสามารถนําไปปรบัใช้กับการ
ประกอบอาชพี และการดาํเนินชวีติประจาํวนั จงึจะถอืวา่เป็นการพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยนื 
 ผู้เขยีนขอสรุปลักษณะของชุมชนจากที่กล่าวมา นํามาเป็นองค์รวมทัง้หมดโดย
ชุมชนจะตอ้งมลีกัษณะรว่มกนัทีส่าํคญั ดงัน้ี 
 1. มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคน   ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะแบบ
ทางการ และไมเ่ป็นทางการ 
 2. มีอาณาบริเวณ   เพื่ออยู่อาศยั หรอืประกอบกิจกรรม และชุมชนที่ไม่อาศยั
พืน้ทีอ่ยูใ่นรปูแบบเทคโนโลยสีารสนเทศมกีารเชื่อมโยงดว้ยเครอืขา่ย 
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 3. มีการจดัระเบียบทางสงัคม ทําใหชุ้มชนมกีารอยู่รวมกนัอย่างสงบสุข มกีาร
บรหิารจดัการรว่มกนั 
 4. มีการร่วมกนั   คนในชุมชนมกีรอบแนวคดิรว่มกนั เชน่ มวีตัถุประสงคร์ว่มกนั 
มกีารเรยีนรูร้ว่มกนั มกีารตดิต่อสือ่สารกนั มวีตัถุประสงคร์ว่มกนั เป็นตน้ 
 5. มีความสมัพนัธก์นั   คนในชุมชนมคีวามผกูพนักนัพึง่พาอาศยักนั มคีวามสนิท
สนมกนัใหค้วามรว่มมอื และมสีว่นรว่มกนั 
 6. มีวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  คนในชุมชนมคีวามเชื่อ และ
ค่านิยมร่วมกนัทีจ่ะสบืสาน และอนุรกัษ์สิง่ทีด่งีามส่งผลใหส้มาชกิในชุมชนมสีายสมัพนัธต่์อ
กนั 
 7. มีองคค์วามรู้  ในชุมชนมทีุนความรูอ้ยู่ภายในชุมชน  มกีารจดัการความรูจ้น
เป็นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีส่ามารถถ่ายทอดองคค์วามรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัแสดงไวใ้นภาพ 

ที ่ 7.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 7.1  ลกัษณะสาํคญัของชุมชน 
 

 

 

มีการรวมกลุ่มกนัของกลุ่มคน 

มีอาณาบริเวณ 

มีการจดัระเบียบทางสงัคม 

มีการร่วมกนั 

มีความสมัพนัธก์นั 

มีวฒันธรรมและ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

มีองคค์วามรู้ 

ลกัษณะของชมุชน 
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ประเภทของชมุชน 

 

 การแบ่งประเภทของชุมชนมกีารแบ่งตามลกัษณะทีส่าํคญั คอื 
 1. ชมุชนตามลกัษณะความสมัพนัธข์องสมาชิกในชมุชน 

  พาณ ี อนนัตชยั (2542) ไดอ้ธบิายประเภทของชุมชนไว ้ 2  ลกัษณะ คอื 
  1.1  ชุมชนชนบท (Rural community) คอืชุมชนทีป่ระชาชนอยูร่วมกนัอย่าง
เป็นกนัเอง มคีวามสนิทสนมคอยชว่ยเหลอืซึง่กนั และกนั มคีวามสมัพนัธก์นัทางเครอืญาต ิ 
มกีจิกรรมรว่มกนัตามขนบธรรมเนียมประเพณี ฐานะเศรษฐกจิ ภายในชุมชนชนบท เช่น วดั  
โรงเรยีน  มกีารแบ่งชุมชนเป็นลกัษณะของหมูบ่า้น มผีูใ้หญ่บา้นเป็นผูนํ้า 
  1.2  ชุมชนเมอืง (Urban community) คอื ชุมชนทีม่ปีระชากรอยูก่นัอยา่ง
หนาแน่น ประชาชนประกอบอาชพีหลากหลายความสมัพนัธข์องคนในชุมชนเป็นแบบผวิ
เผนิ ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวัอาจจะมไีมม่ากเทา่กบัชุมชนชนบท เพราะสมาชกิตอ้ง
ออกทาํงานนอกบา้นโอกาสทีจ่ะพบปะพดูคุยมน้ีอย มกัจะมคีวามสมัพนัธใ์นดา้นการงาน 
หรอืการประกอบอาชพี ต่างคนต่างอยูไ่มค่อ่ยมคีวามสมัพนัธส์นิทสนมกนัอยา่งใกลช้ดิ 
  ส่วน สนธยา พลศร ี(2550) ไดเ้สนอแนวคดิถงึการแบ่งประเภทของชุมชนตาม
ความสมัพนัธข์องสมาชกิในชุมชน  คอื 
  1. ชมุชนชนบท (Rural community) มลีกัษณะสาํคญั คอื 
   1.1 ดา้นประชากร  เช่น  ความหนาแน่นของประชากรต่อพืน้ทีน้่อย อายุ
เฉลีย่ไมย่ดืยาว อตัราสว่นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย อตัราการเกดิของประชากรสงู เป็นตน้ 
   1.2 ดา้นนิเวศวทิยา เชน่  มคีวามสมดุลของระบบนิเวศ มลพษิมน้ีอย 
มอีาณาบรเิวณพืน้ทีก่วา้งขวาง ขาดการจดัระเบยีบดา้นกายภาพของชุมชน การตัง้บา้นเรอืน
เป็นแบบกลุ่มเลก็ ๆ มทีีด่นิสาธารณประโยชน์มาก เป็นตน้ 
   1.3 ดา้นเศรษฐกจิ เช่น ประกอบอาชพีเกษตรกรรม เน้นการผลติเพื่อการ
ยงัชพีทีเ่หลอืจงึเป็นสนิคา้ สถาบนัการเงนิในชุมชนมน้ีอยขาดแหล่งเงนิทุน ขาดเงนิออม  
มภีาวะหน้ีสนิมาก  เป็นตน้ 
   1.4 ดา้นสงัคม และวฒันธรรม เชน่ ครอบครวัมสีมาชกิมากแบบครอบครวั
ขยาย ขาดโอกาสทางการศกึษา เชื่อในสิง่ทีม่อีทิธพิลเหนือธรรมชาต ิวถิชีวีติเป็นแบบเรยีบ
งา่ย  ขาดการวางแผนชวีติและครอบครวัทีเ่หมาะสม  เป็นตน้ 
  2. ชมุชนเมือง (Urban community) มลีกัษณะสาํคญั คอื 
   2.1 ด้านประชากร เช่น มคีวามหนาแน่นต่อพื้นที่มาก อตัราการเกิดตํ่า 
แต่อตัราการเพิม่ของประชากรสงู ภาวะเจรญิพนัธุส์ ัน้ เป็นตน้ 
   2.2 ดา้นนิเวศวทิยา  เชน่  ขาดความสมดุลในระบบนิเวศ มมีลพษิมาก  
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ทีอ่ยูอ่าศยัแออดั การขยายตวัของชุมชนเป็นไปอยา่งรวดเรว็ เป็นตน้ 
   2.3 ดา้นเศรษฐกจิ เช่น ประกอบอาชพีอุตสาหกรรม มแีหล่งทุน และการ
ลงทุนมาก มอีาชพีใหเ้ลอืกมาก มรีายได ้และฐานทางเศรษฐกจิด ีเป็นตน้ 
  3. ชุมชนชานเมือง (Suburban)  ลกัษณะผสมผสานระหว่างชุมชนชนบทกบั
ชุมชนเมอืง หรอืกําลงัเปลีย่นแปลงเป็นชุมชนเมอืง ชุมชนชานเมอืงมกัจะตัง้อยูร่อบนอกของ
เมอืง และเป็นชุมชนทีเ่ชื่อมโยงระหวา่งเมอืงกบัชนบท 
  อจัฉรา  ภาณุรตัน์ (2549) ได้ให้ข้อสงัเกตเกี่ยวกับประเภทของชุมชนตาม
ลกัษณะความสมัพนัธข์องสมาชกิในชุมชน  ดงัน้ี 
  1. ชุมชนเมอืง  มคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ ์มคีนหลากหลายอาชพีมาอยู่
รวมกันเป็นจํานวนมาก มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม และระบบธุรกจิขนาดใหญ่ จงึทําใหชุ้มชนเมอืงมคีวามซบัซอ้นทาง
สงัคม และวฒันธรรม ผูค้นมคีวามแตกต่างกนัมาก และถูกจดัแบ่งเป็นชนชัน้หลายระดบั 
มคีวามผกูพนักนัน้อย เป็นตน้ 
  2. ชุมชนชนบท   มสีิง่แวดล้อมทางธรรมชาติอยู่มาก มกัเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์
เดยีวกนั มคีวามรู้สกึนึกคดิ และความชอบคล้ายคลึงกนัประกอบอาชพีใกล้เคยีงกนั เป็น
สงัคมทีไ่มแ่ออดั และซบัซอ้น มคีวามเป็นชนชัน้ทางสงัคมน้อยมาก สว่นใหญ่มคีวามสมัพนัธ์
กนัฉนัทพ์ีน้่อง เป็นตน้ 
  จึงเป็นที่น่าสงัเกตได้ว่าลกัษณะชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท ตามทศันะของ
นักวชิาการจะมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัตามทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ ซึ่งชุมชนเมอืงกบัชุมชนชนบท
ยงัต้องพึง่พาอาศยักนั อาท ิการศกึษา การสาธารณสุข เศรษฐกจิ โทรคมนาคม ภูมปิญัญา  
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรมประเพณี  เป็นตน้ ถงึแมค้นจะอยูใ่นชุมชนลกัษณะใดก็
ตาม หากดํารงชวีติอยู่ในกฎกติกาของสงัคมไม่ทําความเดอืดร้อน หรอืสรา้งปญัหาให้แก่
สงัคม ชุมชนนัน้กจ็ะมคีวามสนัตสิขุ และน่าอยูอ่าศยัยิง่ขึน้ 
 2. ชมุชนตามลกัษณะการพฒันา 
  สนธยา พลศร ี(2547) ไดแ้บ่งประเภทของชุมชนตามลกัษณะการพฒันาไว ้ 
5  ประเภท  คอื 
  2.1 ชุมชนดอ้ยพฒันา คอื ชุมชนที่ไม่พรอ้มในการพฒันา ดอ้ยการศกึษา ล้า
หลงัในวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีเชื่อในสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ต่างคนต่างอยูไ่มม่กีารเรยีนรูร้ว่มกนั 
เป็นตน้ 
  2.2 ชุมชนพรอ้มพฒันา คอืชุมชนที่มคีวามพร้อมในการพฒันา มกีารศกึษา
สงูขึน้  มกีารเรยีนรูร้ว่มกนั ยอมรบัในวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธท์างสงัคม 
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  2.3 ชุมชนกําลงัพฒันา คอื ชุมชนร่วมมอืร่วมใจกนัเพื่อปรบัเปลีย่นชุมชนโดย
ความรว่มมอืของกลุ่มองคก์รในชุมชน และนอกชุมชนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายไว้
รว่มกนัแต่ยงัไมป่ระสบผลสาํเรจ็จงึตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารพฒันา เป็นตน้ 
  2.4 ชุมชนเร่งรัดพัฒนา คือ ชุมชนที่พัฒนาต่อเน่ืองจากกําลังพัฒนาต้อง
ปรบัเปลีย่นวธิกีารพฒันาทีเ่หมาะสมจงึตอ้งระดมพลงักนัพฒันาอยา่งมาก เป็นตน้ 
  2.5 ชุมชนพฒันา คอื  ชุมชนทีบ่รรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดไว ้ 
สามารถพฒันาชุมชนไดด้ว้ยศกัยภาพของชุมชนเอง และพึง่ตนเองได ้มกีระบวนการสบืทอด
การพฒันาจากคนรุน่สูรุ่น่  ซึง่เป็นชุมชนเขม้แขง็ และยัง่ยนื เช่น ชุมชนทีป่ระสบผลสาํเรจ็ใน
แผนแม่บทชุมชน และเศรษฐกจิชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนไมเ้รยีง (นครศรธีรรมราช) ชุมชนบา้น
ใหม่อุดม (นครราชสมีา) ชุมชนหนองกลางดง (ประจวบครีขีนัธ)์ ชุมชนประดู่ยนื (อุทยัธานี)  
เป็นตน้ 
 3. ชมุชนตามลกัษณะกิจกรรมทางสงัคม 

  สมศกัดิ ์ ศรสีนัติสุข (2536) ได้กล่าวว่า การแบ่งประเภทชุมชนตามลกัษณะ
กจิกรรมทางสงัคม แบ่งได ้ 5  ชุมชน  คอื 
  3.1 ชุมชนเกษตรกรรม หมายถึง ชุมชนที่ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ทาํใหล้กัษณะชวีติความเป็นอยูต่อ้งพึง่พาอาศยัธรรมชาตมิาก 
  3.2 ชุมชนเขตอุตสาหกรรม หมายถงึ ชุมชนทีอ่ยูใ่นเขตอุตสาหกรรมมโีรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  ตัง้อยู ่และบา้นจะอยูใ่นเขตของชุมชนอุตสาหกรรม 
  3.3 ชุมชนศูนยก์ลางขนสง่  หมายถงึ ชุมชนทีเ่กดิขึน้ตามเสน้ทางคมนาคมซึง่
เป็นศนูยก์ลางของการเดนิทาง 
  3.4 ชุมชนศนูยก์ารคา้  หมายถงึ ชุมชนทีเ่ป็นศนูยก์ลางการคา้ซึง่จะมอียูท่ ัว่ ๆ  

ไปตามเขตชุมชนหนาแน่นของหมูบ่า้น ตําบล และในเขตเมอืงต่าง ๆ 

  3.5 ชุมชนศูนย์กลางของการบริการ หมายถึง ชุมชนที่ตัง้ขึ้นเพื่อเป็น
ศนูยก์ลางของการบรกิารต่าง ๆ 

 4. ชมุชนเสมือนจริง 
  ชุมชนเสมอืนจรงิ (Virtual community) เป็นลกัษณะของชุมชนในรปูแบบใหมท่ี่
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงเครือข่ายของผู้คนเข้าด้วยกัน เป็นชุมชนที่ไม่
จาํเป็นตอ้งมพีืน้ทีท่างกายภาพ สมาชกิไมจ่าํเป็นตอ้งพบปะหน้าตากนัโดยตรง แต่เป็นชุมชน
ที่อาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยโีทรคมนาคมเชื่อมโยงความสมัพนัธ์แล้วมกีาร
สื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างกนั  (ปารชิาต ิ วลยัเสถยีร  และคณะ, 2552) ชุมชนในรูปแบบ
ใหมน้ี่ สมาชกิไมจ่าํกดัเชือ้ชาต ิเพศ วยั เผา่พนัธุ ์ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกจิ ซึง่ชุมชนน้ี
อาจมขีนาด และวตัถุประสงค์แตกต่างกนั แต่เป็นการรวมกลุ่มกนัตามความคดิเหน็ความ
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สนใจ โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไม่มพีนัธะผกูพนัใด ๆ กบัชุมชน มอีสิระทีจ่ะเลอืกเขา้ร่วมเมื่อใดกไ็ด้
หรือออกไปเมื่อใดก็ได้ จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของชุมชนเสมือนจริงน้ีเกิดขึ้นพร้อมกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมยัใหม่ จึงทําให้กลุ่มคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน พบปะ 
สนทนาแบ่งปนัความรู ้ ประสบการณ์รว่มกนัโดยไมม่ขีอ้จาํกดัดา้นเวลา และสถานที ่
  อยา่งไรกต็ามชุมชนรปูแบบใหมจ่ะอาศยัความสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยจงึทาํใหค้นกลุ่ม
หน่ึงใช้เวลากบัการอยู่ในชุมชนเสมอืนจรงิได้วนัละหลายชัว่โมง โดยไม่มใีครรู้จกัตวัตนที่
แท้จรงิของกนัและกนั ขอ้ดขีองชุมชนเสมอืนจรงิ คอืไม่มอีคติเกี่ยวกบัเพศ อายุ เชื้อชาต ิ
เผ่าพนัธุ ์ รปูร่าง หน้าตา สมาชกิไม่จําเป็นต้องพบปะหน้าตากนัโดยตรงอาศยัการเชื่อมโยง
เครอืข่าย ผูท้ีม่คีวามสนใจร่วมกนัเขา้ดว้ยกนั และขอ้เสยีของชุมชนเสมอืนจรงิ คอื ไม่มขีอ้
ผูกพนัหรือข้อต่อรองใด ๆ ทัง้สิ้น ความสมัพนัธ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่สามารถตรวจสอบความ
บรสิทุธิใ์จของอกีฝา่ยได ้
  กล่าวไดว้่าชุมชนเสมอืนจรงิเป็นการเกดิขึน้ของชุมชนในรปูแบบใหม่ทีม่าพรอ้ม
กบัการพฒันาเทคโนโลย ีซึง่ชุมชนในรปูแบบใหมต่ามแนวคดิของ (ปารชิาต ิวลยัเสถยีร และ
คณะ, 2552) กล่าวว่า ชุมชน คือสายใย(web)ของความสมัพนัธ์ทางสังคมมีความเป็น
เอกภาพทีเ่ชื่อมโยงความสมัพนัธ ์และการสื่อสารของผูค้นต่าง ๆ โดยคุณลกัษณะสาํคญัของ
ชุมชนเสมอืนจรงิคอื มจีติสาํนึก (Consciousness) มหีลกัการ (Principle) และมจุีดมุง่หมาย 
(Purpose) 

  ปจัจยัที่ทําให้เกิดเป็นชุมชนเสมือนจริง มีอยู่ 3 ประการ คือ (นภดล อินลา, 
2549) 

  1. ความสนใจทีเ่หมอืนกนั (Works interests) เช่น การเมอืง เศรษฐกจิ กฬีา  
การเกษตร การศกึษา เทคโนโลย ี เป็นตน้ 
  2. ความตอ้งการทีเ่หมอืนกนั (Domestic interests) เช่น กลุ่มผูต้อ้งการหาคู ่
กลุ่มตอ้งการทอ่งเทีย่ว กลุ่มผูต้อ้งการซือ้ขายสนิคา้ กลุ่มผูร้กัสขุภาพ เป็นตน้ 
  3. วฒันธรรมทีเ่หมอืนกนั (Cultural and ethnic interests) เชน่ กลุม่คนภไูท 
กลุ่มชาวใต ้กลุ่มชาวไทยในต่างประเทศ กลุ่มผูน้บัถอืศาสนา เป็นตน้ 
  กล่าวโดยสรุปไดว้่า ชุมชนเสมอืนจรงิเป็นชุมชนในรปูแบบใหม่ของสงัคมไทยที่
ใช้เป็นช่องทางเพื่อการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ผ่านชุมชนเสมอืนจรงิ โดยใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั  ยิง่ปจัจุบนัความเป็น
ชุมชนในลกัษณะดงักล่าวมจีํานวนมาก และเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ส่งผลใหค้นในชุมชนในลกัษณะ
เดมิแบบใดก็ตาม สมาชกิในชุมชนนัน้ ๆ จําเป็นต้องอาศยัเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเพื่อใชเ้ป็น
เครื่องมอืในการแสวงหาความรูก้ารเรยีนรูแ้ลว้สะสมเป็นองคค์วามรู ้และทําการถ่ายทอดให้
สมาชกิสามารถพึง่พาตนเองได ้
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จดุมุ่งหมายของการเข้าถึงชมุชน 

 

 การเข้าถึงชุมชนประเภทต่าง ๆ เป็นปจัจยัสําคญัเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมการ
พฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศเหมาะสมกบัสภาพบรบิทของแต่ละชุมชน ถอืเป็นกระบวนการ
เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลเกี่ยวกบัชุมชนเพื่อที่จะนํามาใชใ้นการวเิคราะห ์วางแผน และพฒันา
งานใหม้ปีระสทิธภิาพ การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชนน้ี สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของชลภสัส ์ วงษ์ประเสรฐิ (2551) ทีว่่าการพฒันาคนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ และทกัษะ
การทาํงานมกีารเปลีย่นแปลงความรู ้ความสามารถของตนเองผา่นกระบวนการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติเครื่องมอืทีจ่ะช่วยพฒันาการเรยีนรูข้องบุคคลทีส่าํคญัคอื การรูส้ารสนเทศ (Information 

literacy) การรูเ้ทา่ทนัเทคโนโลย ี(Technology literacy) และการรูเ้ทา่ทนัสื่อ(Media literacy) 

การพฒันาทกัษะเหล่าน้ีใหเ้กดิขึน้ในตวับุคคล จงึเป็นหน้าทีข่องหลายฝา่ยโดยแต่ละฝา่ยตอ้ง
สรา้งความสมัพนัธ์ใหเ้กดิขึน้กบัชุมชน การดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชุมชน 
จะตอ้งอาศยัการมปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลภายในชุมชนไม่ว่ากจิกรรมรปูแบบใด ๆ กต็าม ผูจ้ดั
กจิกรรมต้องมปีฏสิมัพนัธ์กบัชุมชนตามบทบาทหน้าทีต่่าง ๆ จําเป็นตอ้งเขา้ใจถงึธรรมชาต ิ
และพฤตกิรรมของคนในชุมชนนัน้ การเขา้ถงึชุมชนจงึมจุีดมุง่หมายสาํคญั  คอื 
 1. เพื่อต้องการทราบสภาพปญัหาของชุมชน ซึ่งเป็นขอ้มูลบรบิทพืน้ฐานเกี่ยวกบั
ลกัษณะทางกายภาพต่าง ๆ ในดา้น สงัคม สภาพแวดลอ้ม ภูมศิาสตร ์วฒันธรรม ประเพณ ี 

และวถิกีารดาํรงชวีติ เป็นตน้ จะทาํใหเ้ขา้ใจวถิขีองชุมชนไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 2. เพือ่เขา้ถงึปญัหาต่าง ๆ ในชุมชน ถอืเป็นการแกป้ญัหาใหต้รงจุด เช่น ชุมชนไม่
มีแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ สมาชิกในชุมชนอ่านหนังสือไม่ออกยงัมี
จาํนวนมาก กจิกรรมสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศมไีมม่ากนกั เป็นตน้ 
 3. เพื่อได้ทราบทศันคติ เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม ของสมาชกิในชุมชน และถือ
เป็นการสรา้งทศันคตเิชงิบวกต่อการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ ทาํใหท้าํงานรว่มกบัชุมชนอยา่งมี
ความสขุ 
 4. เพือ่ทราบความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยงานองคก์ร สถาบนั กบัชุมชนนัน้ ๆ วา่อยู่
ในระดบัใด หรอือยูใ่นสถานการณ์อยา่งไร เป็นตน้ 
 5. เพื่อทราบความต้องการของชุมชนที่แทจ้รงิเกี่ยวกบักจิกรรมที่ต้องดําเนินการ
เพื่อพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศให้แก่ชุมชน ทําให้สมาชิกในชุมชนมเีจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้อันเป็นปจัจัยสําคัญต่อการนําไปสู่การแสวงหาความรู้ คัดสรรความรู้อย่างมี
วิจารณญาณ รวมถึงการตระหนักรู้ถึงความสําคญัคุณค่า และประโยชน์ของการเรียนรู ้
(อาชญัญา รตันอุบล และคณะ, 2549) 
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 6. เพือ่นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสาํรวจมาพจิารณา วเิคราะห ์วางแผน หาแนวทางการ
พฒันาหรอืแกไ้ขปรบัปรงุต่อไป 
 การเขา้ถงึชุมชนจะนํามาซึ่งความรูค้วามเขา้ใจชุมชน สามารถประเมนิศกัยภาพใน
ด้านต่าง ๆ  ของชุมชนได้ เพราะแต่ละชุมชนจะมคีวามแตกต่างในด้านสงัคม เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม เพือ่ใหเ้ขา้ใจลกัษณะของแต่ละชุมชนอยา่งแทจ้รงิอนัจะนํามาเพื่อกําหนดกจิกรรม
การพฒันา หรอืการแกไ้ขปญัหาได ้การเขา้ถงึชุมชนถอืเป็นการเขา้ไปทาํความรูจ้กั ทาํความ
เขา้ใจชุมชน ก่อนทีจ่ะดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ ซึง่ถอืเป็นหวัใจสาํคญั เพราะถา้ไมรู่จ้กัไมเ่ขา้ใจ
อยา่งดพีอเป้าหมายของการดาํเนินงานอาจจะไมป่ระสบผลสาํเรจ็ลุล่วงได ้
 การรูจ้กัชุมชนถอืเป็นกจิกรรมของหน่วยงาน องคก์ร หรอืผูท้ีม่บีทบาทพฒันาทกัษะ
การรู้สารสนเทศแก่ชุมชน จึงต้องมีการเรียนรู้เพื่อเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความรู ้
ความสามารถเพื่อให้เขา้ถึงใจของคนในชุมชนจงึจะเกิดความร่วมมอื หรอืการมสี่วนร่วม
ระหวา่งกนั  การรูจ้กัชุมชนเพื่อทาํกจิกรรม พฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชน เช่น การ
แนะนําแหล่งสารสนเทศ การใชส้ารสนเทศ การสบืคน้สารสนเทศ สง่เสรมิการอ่าน เป็นตน้ ผู้
จดักจิกรรมจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถงึธรรมชาต ิและพฤตกิรรมต่าง ๆ ของผูค้นในชุมชนนัน้ เพราะ
กลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนซึ่งมีพื้นฐานของความสนใจในเรื่องต่าง ๆ พร้อมที่จะทํากิจกรรม
ร่วมกนั ผูจ้ดักจิกรรมต้องลงพืน้ที่ภาคสนามเพื่อศกึษาบรบิทสภาพทัว่ ๆ ไปของชุมชน ใน
ดา้นวถิกีารดํารงชวีติ สภาพแวดลอ้ม ภูมศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ประเพณี เศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืง เป็นตน้ 
 เมื่อเขา้ไปศกึษาบรบิทชุมชนแล้วจะทําใหไ้ด้รบัขอ้มูลที่จะสะทอ้นความเป็นชุมชน
ออกมา ทําใหไ้ดร้บัขอ้มูลต่าง ๆ ไดแ้ก่ วถิกีารดํารงชวีติ ความเชื่อ ค่านิยม ทศันคต ิความ
ต้องการ เป็นต้น หลงัจากนัน้ผูจ้ดักจิกรรมกร็่วมกนัวเิคราะห ์วางแผน แลว้กําหนดรูปแบบ
ของการจดักจิกรรมต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัชุมชนนัน้ ๆ ดงันัน้การศกึษาชุมชนจะทาํใหเ้ขา้ใจ
และรูจ้กัชุมชนกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ ดงัแสดงไวใ้นภาพที ่ 7.2 
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ภาพที ่7.2  การศกึษาบรบิทชุมชน 
 

หลกัการเข้าถึงชมุชน 

 

 หลกัการเขา้ถงึชุมชนเพื่อพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ประชาชนใหต้ระหนกัเหน็
ความสาํคญั ยิง่การพฒันามนุษย ์และสงัคมในทุกระดบัจาํเป็นตอ้งใหไ้ดร้บัขอ้มลูขา่วสาร 
ต่าง ๆ ซึง่จะทําใหเ้กดิความคดิ สตปิญัญามาสรา้งสรรคส์งัคมใหม้คีวามเจรญิยิง่ขึน้ แต่การ
จะเข้าถึงประชาชนในแต่ละชุมชนของผู้จดักิจกรรมการพฒันาการรู้สารสนเทศนัน้มกัมี
อุปสรรค เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศใหแ้ก่นักเรยีน นักศกึษา ที่
ศกึษาอยูใ่นระบบของสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ ซึง่จะทาํไดง้า่ย และสะดวกกวา่  แต่ทัง้น้ีถงึจะ
มปีญัหาและอุปสรรคต่อการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ประชาชน ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง
ทุก ๆ ฝ่ายทัง้หน่วยงานของรฐับาล และเอกชนต่าง ๆ ต้องร่วมมอืกนัทําให้ประชาชนใน
ชุมชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวการรูส้ารสนเทศ และใหต้ระหนักเหน็ความสาํคญัของการรู้
สารสนเทศส่งผลใหชุ้มชนนัน้เป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้ดงัเช่น เสร ีพงศพ์ศิ (2549) ไดก้ล่าว
ว่าสงัคมโลกยุคใหม่ที่เรยีกว่า “สงัคมความรู้” หมายความว่า สงัคมน้ีคนไม่มคีวามรูจ้ะอยู่
ไม่ได้ อาจจะอยู่ได้แต่ก็จะอยู่อย่างยากลําบาก อาจถูกหลอก ถูกใช้ ถูกเอาเปรียบ ถูก
ครอบงาํ วนัน้ีผูค้นจงึตอ้งมคีวามรูจ้งึจะอยูไ่ดไ้มว่า่จะอยูใ่หร้อด หรอือยูใ่หร้วยกต็อ้งมคีวามรู ้
 ตามที่กล่าวมานั ้น  ผู้จ ัดกิจกรรมจึงต้องรู้จ ักหลักการสําคัญในอันจะสร้าง
ความสมัพนัธก์บัประชาชนในชุมชน เพราะเป็นกจิกรรมทีต่อ้งไปทาํรว่มกบัประชาชนเพื่อให้

ศกึษาบรบิทชุมชน 

ภมูศิาสตร ์ ประวตัศิาสตร ์

สภาพแวดลอ้ม 

สงัคม 

เศรษฐกจิ 

การเมอืง 

วฒันธรรม  ประเพณ ี

ความตอ้งการ 
วถิกีารดาํรงชวีติ 

ความเชือ่ 

ทศันคต ิ

คา่นิยม 

สะทอ้นความเป็นชุมชน 
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ประชาชนเกดิความเหน็ชอบ เกดิความเขา้ใจ  และใหค้วามรว่มมอืมากทีสุ่ด ซึง่ผูจ้ดักจิกรรม
ควรตระหนกัถงึหลกัการเขา้ถงึชุมชน ดงัน้ี (ไพสฐิ  พรหมรกัษา, 2542) 

 1. ต้องสร้างสมัพนัธท่ี์ดีกบัชมุชน เพือ่ใหชุ้มชนรูส้กึเป็นมติรจงึจะเริม่ทาํกจิกรรม
ได้ เพราะโดยทัว่ไปแล้วชุมชนจะระแวงคนแปลกหน้า หรอืไม่ไว้วางใจต่อเมื่อได้รูจ้กัสนิท
สนมแลว้จงึจะวางใจ และใหค้วามรว่มมอือยา่งจรงิใจ 
 2. การมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี   ควรเป็นคนทีเ่ขา้กบัประชาชนไดง้า่ย ยิม้แยม้แจ่มใส  
โอภาปราศรยั ใส่ใจต่อคนอื่น ใจเยน็ ไม่วู่วาม เพราะจะตอ้งตดิต่อประสานงานกบัคนจาํนวน
มาก 
 3. รู้บทบาทหน้าท่ี และความรบัผิดชอบ  จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในโครงการ  
หรอืกจิกรรมทีม่กีารปฏบิตัขิึน้ จะต้องเป็นการปฏบิตังิานที่มกีารวางแผน จะต้องศกึษาใหรู้ ้
และเข้าใจก่อนว่าทํากับใคร ทําที่ไหน ทําเมื่อไร มีงบประมาณ และมีวิธีการติดตาม
ประเมนิผลอยา่งไร 
 4. จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัชุมชน  จะต้องมขีอ้มูลเกี่ยวกบัชุมชน
พืน้ทีเ่ป้าหมายโดยจากการศกึษาหาขอ้มลูจากชุมชนนัน้ ๆ 

 5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีไหวพริบดี  รูจ้กัวเิคราะหป์ญัหา ใจกวา้ง รบัฟงั
ความคดิของคนอื่น สามารถกระตุน้ใหค้นสนใจกจิกรรมทีป่ฏบิตัไิด ้
 6. มีอุดมคติ  มีจิตสํานึกที่ตระหนักถึงความจําเป็น และความสําคัญของการ
ปฏบิตังิาน พรอ้มที่จะทํางานอย่างเสยีสละ และอดทน มแีรงจูงใจที่ต้องการปฏบิตังิานเพื่อ
ประโยชน์ของสว่นรวม 
 

การสรา้งสมัพนัธภาพในชมุชน 

 

 บุคคลที่มบีทบาทพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศแก่ประชาชนชุมชนเพื่อให้คนใน
ชุมชนไดต้ระหนักถงึความสําคญัของสารสนเทศต่อการดํารงชวีติประจําวนั สามารถเขา้ถงึ 
และใชส้ารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ จําเป็นจะต้องเขา้ถงึ เขา้ใจคนในชุมชน ต้องมี
การสรา้งสมัพนัธภาพในชุมชน ตัง้แต่ผูนํ้าชุมชน อาสาสมคัร ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ของรฐัที่
ปฏบิตัิงานในพื้นที่ เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ ใหรู้จ้กัใกล้ชดิสนิทสนมคุ้นเคยกบัคนในชุมชน 
เมื่อเข้าไปปฏิบตัิงานในชุมชนต่างมุ่งหวงัให้คนในชุมชนยอมรบั หรือมีสมัพนัธภาพที่ดี
ระหว่างกนั การทําให้มปีฏิสมัพนัธ์ หรอืการสร้างสมัพนัธภาพให้เกิดขึ้นนัน้จําเป็นต้องมี
เทคนิค วิธีการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบับุคลิกภาพ ลกัษณะนิสยั พฤติกรรม ประสบการณ์ ความ
ชาํนาญ  เป็นตน้ 
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 หลกัการสร้างสมัพนัธภาพในชมุชน 

 การสรา้งสมัพนัธภาพในชุมชน ระหว่างผูจ้ดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ
กบัคนในชุมชน มหีลกัการสาํคญั (สรุพล  พยอมแยม้, 2545)  คอื 
 1. มคีวามตอ้งการทีจ่ะสมัพนัธ์เกีย่วขอ้ง(Contact) ก่อนเริม่ตน้ของสมัพนัธภาพ
จะตอ้งประเมนิความตอ้งการของอกีฝา่ยหน่ึง ว่ามคีวามพรอ้มทีจ่ะเกีย่วขอ้งหรอืไม ่ถา้ยงัไม่
พรอ้มกต็อ้งกระตุ้นใหเ้กดิความต้องการ ซึ่งจะเป็นผลต่อเน่ืองของการสรา้งสมัพนัธภาพขัน้
ต่อไป 
 2. การสรา้งความคุน้เคยใหเ้กดิขึน้ (Familiarity) หลงัจากเริม่มสีมัพนัธ์เกี่ยวขอ้ง  
(Contact) ต่อกนัแลว้ สมัพนัธภาพจะเป็นผลจากการกระทาํทีต่่อเน่ือง การสรา้งความคุน้เคย
จงึเป็นขัน้ตอนต่อมาทีต่อ้งกระทาํ 
 3. การสรา้งความพงึพอใจโดยการเสรมิแรง (Reward) เป็นลกัษณะทีแ่ต่ละฝ่าย
ไดร้บัความพงึพอใจจากการมปีฏสิมัพนัธก์นัจงึไดร้บัรางวลัทางจติใจ เช่น การยิม้ให ้การยก
มอืไหว ้เป็นตน้ 
 4. การรูส้กึชอบหรอืพอใจ (Liking) เมื่อทัง้สองฝา่ยไดผ้่านกระบวนต่างๆ มาแลว้  
สมัพนัธภาพทีด่จีะเกดิขึน้ได ้จนเรยีกไดว้่ามคีวามคุน้เคยกนั มคีวามรูส้กึชอบ หรอืพอใจกนั  
ไวว้างใจกนัได ้
 ชติาภา  สุขพลํา (2548) ไดเ้สนอแนะหลกัการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างกนั พอ
สรปุไดด้งัน้ี 
 1. มทีศันคตทิีด่ต่ีอคนทัว่ไป และตอ้งเขา้ใจความแตกต่างของคนไมค่วรเอา
มาตรฐานของตนเองไปวดัทกุอยา่ง และตอ้งเอาใจเขามาใสใ่จเรา 
 2. มองโลกในแงด่ ี ควรมองปญัหาหรอืคดิในเชงิบวกและแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์
 3. ใชก้ารพดูคุยหรอืปรกึษาหารอืรบัฟงัเหตุผลเพื่อปรบัความเขา้ใจกนั และไม่ควร
ใชอ้ารมณ์ตดัสนิ 
 4. รูจ้กัให ้และรูจ้กัรบัไม่ควรเป็นฝา่ยรบัอยา่งเดยีว ตอ้งรูจ้กัการใหแ้ก่ผูอ้ื่น ไม่เป็น
คนเหน็แก่ตวัคดิถงึแต่ประโยชน์สว่นตน 
 5. ใจกว้าง รูจ้กัให้อภยั ปล่อยวางไม่ผูกใจเจบ็ควรพจิารณาทุกอย่างด้วยสติและ
เหตุผล 
 6. ระวงักริยิามารยาท รกัษาบุคลกิภาพ เพราะอาจรูส้กึเคยชนิ และเหน็ว่าไมส่าํคญั  

จงึแสดงออกมาแบบไมรู่ต้วั 
 7. ระวงัภาษาไมค่วรพดูโดยไมค่ดิตอ้งคดิก่อนพดูออกไป 
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 จากที่กล่าวมาจะเหน็ว่าการสรา้งสมัพนัธภาพในชุมชนถือเป็นวธิกีารเขา้ถงึชุมชน  
เพือ่แสวงหาแนวทางการจดักจิกรรมการพฒันาทกัษะรูส้ารสนเทศโดยการมสีว่นรว่มเพราะผู้
รว่มกจิกรรม ใด ๆ  นัน้ตอ้งเริม่จากความเตม็ใจ ความไวว้างใจ ความน่าเชื่อถอื หรอืกระทัง่
ความเกรงใจ เมือ่จะสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัประชาชนในชุมชนเพื่อจะใหค้นในชุมชนไมม่อง
เป็นคนแปลกหน้า หรอืไมไ่วว้างใจ จะตอ้งสรา้งความคุน้เคย หมัน่พบปะพดูคุย ประสานงาน 
หรอืพรอ้มทีจ่ะไปร่วมกจิกรรมในชุมชนได ้การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่นีัน้จะมหีลกัการตามที่
กล่าวแล้วจงึต้องนําไปปฏบิตัผิลสําเรจ็อาจจะแตกต่างกนั  เน่ืองจากคุณลกัษณะของบุคคล
ประสบการณ์ และความชํานาญ ถ้าขัน้ตอนการสรา้งสมัพนัธภาพที่ดต่ีอกนัระหว่างทัง้สอง
ฝา่ยผา่นเรยีบรอ้ยแลว้จงึจะสามารถดาํเนินงานขัน้ต่อไปไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเรว็จะสง่ผล
ต่อความสาํเรจ็ และประสทิธภิาพของการดาํเนินงานได ้
 

 ประโยชน์การสร้างสมัพนัธภาพในชมุชน 

 เมื่อขัน้ตอนการสร้างสมัพันธภาพเป็นขัน้ตอนสําคัญในการพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศแก่ประชาชนในชุมชน จงึไดส้รุปประโยชน์ของการสรา้งสมัพนัธภาพต่อกนัของ
บุคคล (กฤษณา  ศกัดิศ์ร,ี 2534)  ดงัน้ี 
 1. ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั 
 2. ทาํใหเ้กดิความรูส้กึใกลช้ดิ และคุน้เคยกนั 
 3. ทาํใหเ้กดิความราบรืน่ในการคบหาสมาคม 
 4. ทาํใหเ้กดิความรกัใครศ่รทัธาเชื่อถอืซึง่กนัและกนั 
 5. ทาํใหเ้กดิการเผยแพร ่และถ่ายทอดความคดิเหน็ 
 6. ทาํใหเ้ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองความตอ้งการ ความแตกต่าง ตลอดจนลกัษณะของ
คน 
 7. ทาํใหเ้กดิความรว่มมอืรว่มใจกนัในการประกอบกจิกรรมต่าง ๆ 

 8. ทาํใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน 
 

การส่ือสารในชมุชน 

 

 การเขา้ถึงชุมชน หรอืกระทัง่การสรา้งสมัพนัธภาพในชุมชนถือเป็นการเกี่ยวขอ้ง
สมัพนัธ์กบับุคคลหลายกลุ่ม หลายประเภท และหลายวยัในชุมชน การสื่อสารจึงเป็นอีก
เครือ่งมอืหน่ึงทีม่สีว่นพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชนใหป้ระสบผลสาํเรจ็ไดเ้หมอืนกนั
ซึง่โดยปกตกิารสื่อสารเป็นกระบวนการทีป่ระกอบดว้ย ผูส้่งสาร และผูร้บัสาร ไดส้่ง และรบั
ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการสื่อใหเ้ขา้ใจ และสนองตอบต่อจุดประสงคข์องการสื่อสารระหว่างกนั 
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ซึ่งพชัรนิทร ์ สริสุนทร (2550) ไดก้ล่าวว่า การส่ง และรบัขอ้มูลข่าวสารจะเป็นไดท้ัง้คําพูด 
ภาษากาย ภาษาสญัลกัษณ์ และภาษาเขยีน  ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมอืร่วมใจของบุคคล  
กลุ่ม  ชุมชน  และสงัคมได ้
 นอกจากน้ี กาญจนา  แกว้เทพ และคณะ (2543) ไดอ้ธบิายว่า การสื่อสารในชุมชนมี
เป้าหมายสําคญั 3 ประการ คอื 1) เพื่อทําการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร และโน้มน้าวชกัจูงใจ  
2) เพื่อเป็นช่องทางแสดงออกซึง่ตวัตนของชุมชน (Community self - expression) ตัง้แต่
การแสดงออกซึง่ความตอ้งการของชุมชนจนถงึการแสดงออกซึง่สทิธ ิศกัดิศ์ร ีภูมปิญัญาของ
ชุมชนดว้ย  3) เพื่อพฒันาความเป็นตวัเองของบุคคล (Development of the individual self) 

การสื่อสารในชุมชนจะทําหน้าที่คล้าย ๆ เวทแีห่งการเรยีนรูท้ี่ช่วยใหศ้กัยภาพของปจัเจก
บุคคลไดพ้ฒันาสรา้งสรรคอ์ยา่งเตม็ที ่ผูม้บีทบาทในการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศจะตอ้ง
สื่อสารภายในชุมชนกับบุคคลต่าง ๆ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. อาสาสมคัร 
ประชาชนทัว่ไป พระภกิษุ เจ้าหน้าที่ของรฐั เป็นต้น ได้เหน็ความสําคญัของกจิกรรมที่จะ
ดําเนินการขึน้ และใหค้วามร่วมมอืโดยมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ โดยอาจต้องทําหน้าที่
สื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อพื้นบ้าน สื่อมวลชน เป็นต้น 
โดยเฉพาะการสื่อสารในรปูแบบการสนทนาระหว่างบุคคล หรอืกลุ่มคน ผูจ้ดักจิกรรมจะตอ้ง
มกีารเรยีนรู้ และพฒันาความชํานาญในการสื่อสาร รู้จกัการใช้คําพูด การใช้คําถามท่าที
อาการประกอบการสนทนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในชุมชน และเพื่อให้การ
ดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้
 

 องคป์ระกอบการส่ือสาร 
 ผูท้ีม่บีทบาทในการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชน ต้องทําหน้าทีส่ ื่อสารกบั
ชุมชนเพือ่ศกึษาขอ้มลูในชุมชนหรอืบอกกล่าวเรือ่งราวต่าง ๆ และเผยแพรก่จิกรรม นโยบาย
ของตนเอง หรอืของหน่วยงานใหชุ้มชน หรอืผูร้บัสารไดร้บัทราบโดยผูจ้ดักจิกรรมหรอืผูส้่ง
สารนัน้ตอ้งการใหชุ้มชน หรอืผูร้บัสารเกดิความสนใจหรอืใหก้ารสนบัสนุน และปฏบิตัติามได้
นัน้ ผูจ้ดักจิกรรมจงึควรมคีวามเขา้ใจในกระบวนการสื่อสาร และวธิีการสื่อสารให้ถ่องแท้
เพือ่ใหก้ารสื่อสารกบัผูท้ีอ่ยูต่รงหน้าเกดิประสทิธภิาพสงูสุด เพราะยิง่หากตอ้งการใหชุ้มชนมี
ส่วนร่วมในการรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร ความรู ้ความคดิเหน็ ความต้องการ เป็นต้น ด้วยเหตุน้ี
แลว้ผูจ้ดักจิกรรมจะต้องรูจ้กัการสื่อสารทีมุ่่งเจตนาทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเขา้ใจร่วมกนัของทัง้
สองฝา่ยในการสือ่สารจงึมอีงคป์ระกอบการสือ่สารทีส่าํคญั (ชติาภา  สขุพลาํ, 2548)  ดงัน้ี 
 1. ผูส้่งสาร (Sender) คอื ผูท้ีเ่ริม่ต้นการสื่อสารอาจเป็นบุคคล หรอืกลุ่มบุคคลที่
ตอ้งการสือ่สารความคดิเหน็ ความตอ้งการ ขอ้มลูขา่วสาร ความรู ้และวตัถุประสงคข์องตน 
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 2. สารหรอืเน้ือหาสาระเรื่องราว (Message) คอื เน้ือหาสาระความคดิความรู้สกึ  
อาจจะเป็นภาษา สญัลกัษณ์หรอืสญัญาณต่าง ๆ ทีส่ามารถสือ่ความหมายไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
 3. สือ่หรอืชอ่งทาง (Channel) คอื หนทางหรอืวถิทีีจ่ะนําเอาขอ้มลูขา่วสารจากผูส้ง่
ไปสูผู่ร้บั ทาํใหผู้ส้ง่กบัผูร้บัไดร้บัขา่วสารตรงกนั 
 4. ผูร้บัสาร (Receiver) คอื บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีร่บัสารจากผูส้ง่สารถอืเป็น 
เป้าหมายของการสือ่สาร หรอืเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ของสาร 
 ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่า องคป์ระกอบการสื่อสาร ประกอบดว้ย ผูส้ง่สาร สาร สื่อ และ
ผูร้บัสารนัน้ ในการสื่อสารองคป์ระกอบดงักล่าวจะต้องมกีระบวนการสื่อสารเพื่อใหเ้กดิการ
สมัพนัธ์เชื่อมโยงกนัว่าผูส้่งสาร (ใคร) สาร (พูดอะไร) สื่อ (ผ่านสื่อใด) ผู้รบัสาร (กบัใคร)  
และผลการสื่อสาร (เป็นอย่างไร) โดยกระบวนการสื่อสารสรุปจําแนกได้ 2 วธิคีอื 1) การ
สื่อสารแบบทางเดยีว (One - way communication) เป็นการสื่อสารจากผูร้บัสาร (S) ไปยงั
ผูร้บัสาร (R) โดยไม่มปีฏกิริยิายอ้นกลบั เช่น ผูจ้ดักจิกรรมจดันิทรรศการแนะนําแหล่งการ
เรยีนรูใ้หช้าวบา้นรูจ้กั และ 2) การสื่อสารแบบสองทาง (Two - way communication) เป็น
การสือ่สารจากผูส้ง่สาร (S) ซึง่ไดส้ง่เน้ือหาของสาร (M) ผา่นสื่อ (C) ไปยงัผูร้บัสาร (R) แลว้
ผูร้บัสารกจ็ะมปีฏกิริยิาตอบรบักลบัมา (Feedback) เช่น ผูจ้ดักจิกรรมสอบถามการใชบ้รกิาร
หอ้งสมดุประชานของชาวบา้นดว้ยการสนทนาพดูคุยในแต่ละประเดน็ เป็นตน้  
จากกระบวนการสือ่สารดงักล่าว สามารถแสดงอธบิายได ้ดงัภาพที ่ 7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 7.3  การสือ่สารแบบทางเดยีวและแบบสองทาง 
ทีม่า (กาญจนา  แกว้เทพ, เธยีรชยั  อศิรเดช  และสชุาดา  พงศก์ติตวิบิลูย,์ 2549) 
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การสือ่สารแบบสองทาง 
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 กระบวนการสื่อสารที่สําคัญนัน้ สุรพล พยอมแย้ม (2545) ได้อธิบายสรุปเป็น
ขอ้คดิเหน็ไว ้ 4  ขัน้ตอน  คอื 
 1. ผูส้ง่สาร ตอ้งรูแ้น่ชดัวา่ตอ้งการสือ่ความคดิใดออกไป 
 2. ผูส้่งสาร ตอ้งกําหนดสญัญาณทีใ่ชแ้ทนสื่อความคดิออกไปโดยใหผู้ร้บัสารไดร้บั
ความรู ้และสามารถแปลงสญัญาณทีส่ง่มาได ้(การแปลงสญัญาณครัง้ที ่ 1) 
 3. ผูร้บัสาร จะตอ้งรบัสญัญาณทีส่ง่มาไดอ้ยา่งชดัเจน และถูกตอ้ง 
 4. ผู้ร ับสาร ต้องผสมผสานสัญญาณทัง้หมด และแปลงสญัญาณเหล่านัน้เป็น
ความคดิ ความเขา้ใจของตนเอง (การแปลงสญัญาณครัง้ที ่ 2) 

 ดงันัน้ทัง้ 4 ขัน้ตอนมคีวามสาํคญัทุกขัน้ตอนตอ้งระมดัระวงัมใิหเ้กดิความผดิพลาด
ถ้าหากมกีารผดิพลาดเกดิขึน้การสื่อสารก็ประสบความล้มเหลว ผู้มบีทบาทในการพฒันา
ทกัษะการรูส้ารสนเทศในชุมชนซึ่งต้องเขา้ไปปฏบิตังิานในชุมชน จะต้องทําหน้าทีท่ ัง้เป็นผู้
สง่สาร หรอืผูร้บัสาร จะตอ้งดาํเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์จาํเป็นตอ้งมทีกัษะดา้นการ
สื่อสาร จะเหน็ไดว้่าการสื่อสารนัน้เป็นสิง่ทีต่้องไดใ้ชอ้ยู่ในกจิกรรมต่าง ๆ หากมกีารสื่อสาร
ระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารย่อมเกิดประโยชน์อย่าง
มหาศาล 
 

 ระดบัของการส่ือสาร 
 ระดบัของการสื่อสาร สามารถจําแนกออกเป็น 6 ระดบั(ปารชิาต สถาปิตานนท์, 
2545 ; กาญจนา  แกว้เทพ, เธยีรชยั  อศิรเดช  และสชุาดา  พงศก์ติตวิบิลูย,์ 2549)  คอื 
 1. การสือ่สารภายในบุคคล (Intrapersonal communication) เป็นการสือ่สาร 
กบัตนเอง เช่น การคดิสร้างสรรค์ การวเิคราะห์ การพูดกบัตนเอง การสื่อสารแบบน้ีจะมี
อสิระมาก เพราะเป็นการสือ่สารกบัตนเองเพยีงคนเดยีว 
 2. การสือ่สารระหวา่งบุคคล (Interpersonal communication) เป็นการสือ่สาร 
ระหว่างบุคคลสองคนเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ หรอืแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การสื่อสารแบบน้ีจะ
ควบคุมไดง้า่ย เพราะผูส้ง่ และผูร้บัยงัมจีาํนวนน้อย เช่น การพดูคุยทางโทรศพัท ์การพดูคุย
ระหวา่งเพือ่น เป็นตน้ 
 3. การสื่อสารของกลุ่ม (Group communication) เป็นการสื่อสารทีม่ผีูส้ง่สาร และ
ผูร้บัสารเริม่มากขึน้ ตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป ทําใหก้ารสื่อสารเริม่ควบคุมได้ยากขึน้จงึต้องมกีฎ
กตกิา มารยาทขึน้ เชน่ การประชุม อบรม สมัมนา การอภปิราย เป็นตน้ 
 4. การสื่อสารขององคก์าร (Organizational communication) เป็นการสื่อสารของ
บุคคลกลุ่มใหญ่ทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัอย่างเด่นชดัในภารกจิหน้าทีเ่พื่อดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ 
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ใหบ้รรลุตามเป้าหมายการสื่อสารจงึมกีฎระเบยีบต่าง ๆ มากขึน้ เช่น ต้องเปลี่ยนจากการ
สือ่สารแบบพดูคุยกนัมาเป็นการใชล้ายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 
 5. การสื่อสารสาธารณะ (Public communication) เป็นการสื่อสารทีก่ลุ่มผูร้บัสารมี
จํานวนมากซึ่งผูส้่งสารจะต้องเตรยีมเลอืกเน้ือหา และออกแบบสารอย่างรดักุมมากขึน้ และ
กฎกตกิามารยาทของการสือ่สารในทีส่าธารณะกต็อ้งมมีากขึน้ 
 6. การสื่อสารมวลชน (Mass communication) เป็นการสื่อสารทีผู่ส้ง่และผูร้บัไมไ่ด้
เหน็หน้าเหน็ตากนัโดยตรงตอ้งสือ่สารผา่นตวักลาง เชน่ หนงัสอืพมิพ ์วทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้  
เน่ืองจากมผีูร้บัสารเป็นจาํนวนมากจงึตอ้งมกีฎระเบยีบต่าง ๆ มาควบคุมมากมาย 
 จะเหน็ได้ว่าการสื่อสารมอียู่ด้วยกนัหลายระดบัแต่ละระดบัจะมคีวามแตกต่างกนั
อย่างเหน็ไดช้ดั แต่ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในระดบัใดผูจ้ดักจิรรมจะตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิอง
แต่ละระดับ จากประสบการณ์การทํางานของผู้เขียนกับชุมชนต่าง ๆ ผู้เขียนสามารถ
ประมวลตามแนวคดิไดว้่าการสื่อสารในชุมชนจะมกีารใชทุ้กระดบัแต่ทีไ่ดนํ้ามาใชม้าก มกัจะ
เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารของกลุ่มเพื่อสร้างสมัพนัธภาพกบับุคคลทัง้
บุคคลภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีข่องรฐั เจา้หน้าทีอ่งคก์รพฒันาเอกชน พ่อคา้ แม่คา้ 
เป็นต้น และบุคคลภายในชุมชน ได้แก่ ผู้นําชุมชน พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน 
เป็นต้น ดงังานของ ปารชิาต สถาปิตานนท์ และคณะ (2549) ที่เสนอแนวคดิว่าการพบปะ
ผูนํ้าในชุมชนนบัไดว้า่เป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัในการสือ่สาร การพบปะผูนํ้าหรอืผูอ้าวุโสในชุมชน
จดัว่าเป็นขนบธรรมเนียมแบบไทย ๆ ในการเขา้สู่ชุมชนจงึพบว่าการสื่อสารระหว่างบุคคล 
และการสือ่สารของกลุ่มมคีวามสาํคญัต่อชุมชน และสาํหรบัประเภทของสื่อทีนํ่ามาใช ้ถา้หาก
เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลสื่อทีใ่ชไ้ดด้ทีีสุ่ด คอื การพดูคุยสนทนา แลกเปลีย่นกนั บุคคล
จงึทําหน้าทีเ่ป็นทัง้ผูส้่งสาร และผูร้บัสาร ส่วนการสื่อสารของกลุ่มในชุมชนมกีารนําประเภท
ของสื่อมาใชอ้ยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ สื่อสิง่พมิพ ์(Printed media) สื่อเฉพาะกจิ (Specific 

media) และสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic media) เป็นตน้  
 

 ปัจจยัการส่ือสารในชมุชน 

 การสื่อสารจะประสบผลสําเรจ็ และมปีระสทิธผิลไดน้ัน้ ต้องอาศยัปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่าง ๆ  มากมาย ซึ่งผูจ้ดักจิกรรมกบัประชาชนในชุมชนต้องทําการสื่อสารกนั เช่น การลง
พืน้ทีภ่าคสนามเพื่อศกึษาบรบิท และหาขอ้มลูสาํคญัต่าง ๆ แต่เน่ืองจากแต่ละบุคคลมคีวาม
แตกต่างกนัทัง้ในดา้นความรูส้กึ การคดิ และการแสดงออกต่อสิง่ต่าง ๆ ไมเ่หมอืนกนั ดงันัน้
จงึตอ้งมกีารสื่อสารเกดิขึน้ และผูส้ ื่อสารจะตอ้งศกึษาถงึปจัจยัต่าง ๆ ทีม่ผีลต่อการสื่อสารใน
ชุมชน(ชติาภา  สขุพลาํ, 2548)  ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัด้านตวัผู้ส่ือสาร หมายถึง ทัง้ผูส้่งสาร และผูร้บัจะต้องมคีุณลกัษณะที่
สง่เสรมิใหก้ารสือ่สารนัน้ประสบผลสาํเรจ็ ไดแ้ก่ 
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  1.1 มสีภาพรา่งกายทีพ่รอ้มสมบรูณ์ต่อการสือ่สาร เชน่ ไมเ่จบ็ไขไ้ดป้ว่ย 
ไมพ่กิาร 
  1.2 มทีกัษะ และความสามารถในการสื่อสาร เช่น  มคีวามสามารถในการพูด  
การฟงั การเลือกใช้ถ้อยคําให้เหมาะสมการจับประเด็นสําคัญได้ถูกต้อง การเข้าใจ
ความหมายสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นวจันภาษา และอวจันภาษา 
  1.3 มทีศันคตทิีด่ที ัง้ต่อการสือ่สาร คูส่ือ่สาร และเรือ่งราวทีก่าํลงัสือ่สาร 
  1.4 มสีภาพอารมณ์ และจติใจทีพ่รอ้มจะสือ่สารและรบัสาร 
  1.5 มีประสบการณ์ที่กว้างขวางมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อย่าง
กวา้งขวาง และชดัเจน และเมื่อผูส้่งสารและรบัสารมปีระสบการณ์คลา้ยคลงึกนัจะทําใหก้าร
สือ่สารเขา้ใจกนัไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 
 2. ปัจจยัด้านบริบทแวดล้อมในการส่ือสาร หมายถงึ ปจัจยัภายนอกทีม่อีทิธพิล
ต่อความคดิ ความรูส้กึ และการกระทาํของผูส้ง่สารและรบัสาร ไดแ้ก่ 
  2.1 กรอบสงัคม เป็นกฎเกณฑ ์หรอืแนวปฏบิตัทิีบุ่คคลไดถู้กกําหนดบทบาท  
สถานภาพแตกต่างกนั 
  2.2 วฒันธรรม  เป็นบรรทดัฐานทางสงัคมทีส่มาชกิในแต่ละสงัคมตอ้งยอมรบั
และปฏบิตัสิบืต่อกนัมา 
  2.3 สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ  มผีลต่อการแสดงออกดา้นความสมัพนัธ์
ในการสื่อสาร ถ้ามสีถานภาพใกล้เคยีงกนัจะเขา้ใจกนัง่ายแต่ถ้าแตกต่างกนัจะทําใหค้วาม
คดิเหน็ ความรูส้กึแตกต่างกนั 
  2.4 ศาสนาความเชื่อ  ในขณะที่ทําการสื่อสารต้องระมดัระวงัการพูดคุยหรอื
การแสดงความคดิเหน็ของตนเองต่อแนวคดิต่าง ๆ มากขึน้ 
  2.5 การเมอืงการปกครอง  ตอ้งระมดัระวงัการแสดงความคดิเหน็แมจ้ะทําได้
อยา่งเสร ีเพราะผูส้ง่สาร และผูร้บัสารอาจมคีวามเชื่อมัน่เรือ่งการเมอืงการปกครองทีแ่ตกต่าง
กนั 
  2.6 บรรยากาศในการสือ่สาร  บรรยากาศตอ้งเอือ้ต่อการสื่อสารไมม่สีิง่รบกวน
มสีถานที่ที่เหมาะสม หรอืมบีรรยากาศไม่เคร่งเครยีดจนเกนิไปจะทําใหก้ารสื่อสารประสบ
ผลสาํเรจ็ 
 นอกจากน้ี ชษิณุ  พนัธุเ์จรญิ และคณะ (2552) ไดเ้สนอแนวคดิต่อผูท้าํหน้าทีส่ ื่อสาร
วา่ควรมทีกัษะการสือ่สารซึง่เป็นปจัจยัสาํคญั  คอื 
 1. ใหค้วามสาํคญักบัผูท้ีอ่ยูต่รงหน้า  ตอ้งยดึหลกัผูท้ีอ่ยูต่รงหน้าเป็นศูนยก์ลางเป็น
ผูฟ้งัทีด่ ีรูว้ธิกีระตุน้ใหเ้กดิการสนทนา และสามารถเชื่อมโยงเรือ่งราวซึง่เป็นประเดน็ปญัหาที่
แทจ้รงิได ้
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 2. เลอืกวธิกีารสื่อสารใหเ้หมาะสม  ตอ้งรูจ้กัเลอืกการสื่อสารใหเ้หมาะสมกบับุคคล
และสถานการณ์หลกีเลีย่งการสือ่สารในลกัษณะขม่ขู ่คุกคาม หรอือบรมสัง่สอนแต่ควรใชก้าร
สื่อสารที่มีลกัษณะสองทางเพื่อกระตุ้นให้ผู้รบัสารได้แสดงความคิดเห็น มองเห็นปญัหา  
ความรูส้กึของตนเองไดอ้ยา่งชดัเจนขึน้ 
 3. เกบ็คุณลกัษณะทีด่ขีองผูส้ ือ่สารไว ้ ผูส้ือ่สารแต่ละคนจะมคีุณลกัษณะทีเ่ด่น และ
ดอ้ย หากเป็นคุณลกัษณะเด่นควรเกบ็รกัษาไว ้และนํามาใชเ้มื่อมโีอกาสแต่คุณลกัษณะดอ้ย  
เชน่ พดูเรว็ พดูมาก ขาดความอดทน ไมค่อ่ยรบัฟงัตอ้งพยายามปรบัเปลีย่นใหไ้ด ้
 4. ให้ความสําคญัของการสร้างสมัพนัธภาพ  การสร้างสมัพนัธภาพต้องกระทํา
อย่างต่อเน่ืองจะช่วยทําใหผู้ร้บัสารรูส้กึว่าผูส้่งสารใหค้วามสนใจมคีวามเป็นกนัเอง จรงิใจที่
จะชว่ยเหลอื และแกป้ญัหาต่าง ๆ เชน่ การทกัทาย แนะนําตนเอง พดูคุยเรือ่งทัว่ไป 
 5. เปลีย่นจากการเป็นผูพ้ดูมาเป็นผูฟ้งัทีด่ ี เพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้ร้บัสารไดแ้สดง
ความคิดเห็น และความรู้สึกอย่างเต็มที่โดยพูดให้น้อยกระตุ้นให้พูด และฟงัอย่างใส่ใจ  
นอกจากเป็นผูฟ้งัที่ดแีล้วผูส้ ื่อสารควรมภีาษากายที่เหมาะสม เช่น สหีน้า ท่าทาง แววตา 
การแสดงออกอยา่งเป็นธรรมชาต ิ
 6. เลอืกใชท้กัษะในการสื่อสารใหเ้หมาะสม  ผูส้ื่อสารต้องรูท้กัษะในการสื่อสารให้
เหมาะสม เช่น ผูร้บัสารแสดงอารมณ์โกรธ โมโห ไม่พอใจ ต้องอาศยัความอดทนในการรบั
ฟงัเรื่องราว และทําความเขา้ใจถึงสาเหตุหลกีเลี่ยงการโต้ตอบหรอืผูร้บัสารมอีารมณ์เศรา้
เสยีใจ  ควรหลกีเลี่ยงการปลอบโยนโดยไม่จําเป็นและไม่เปลี่ยนประเดน็ในการสื่อสาร และ
ผู้รบัสารไม่ค่อยพูด ถามคําตอบคํา ต้องใจเย็น ๆ เพื่อสงัเกตความรู้สกึ และจึงใช้ทกัษะ
กระตุน้ 
 7. หลกีเลีย่งการใหข้อ้มลูทีม่ากจนเกนิไป  ผูส้ง่สารตอ้งไมย่ดึตดิกบัความเป็นผูรู้ ้ผู้
มปีระสบการณ์หรอืผูเ้ชี่ยวชาญ และขอ้มูลที่ใหไ้ม่ควรมากเกนิไป เพื่อใหผู้ร้บัสารได้แสดง
ความคดิเหน็ ความรูส้กึต่าง ๆ ออกมา 
 จากปจัจยัดงักล่าวน้ี การทีจ่ะสื่อสารจากผูส้่งสารไปยงัผูร้บัสารเพื่อถ่ายทอดความรู ้ 
ความคดิ ความรูส้กึ ทัง้ในรปูวจันภาษา และอวจันภาษา โดยมกีารแลกเปลีย่นบทบาทในการ
เป็นผูส้่งสาร และผูร้บัสาร ผูจ้ดักจิกรรม ต้องทําความเขา้ใจ และต้องมทีกัษะต่างๆ ตามที่
กล่าวมาแล้ว เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอคนในชุมชนใหเ้กดิการยอมรบั ความไว้วางใจ 
ความใกล้ชิดสนิทสนม และส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน หรือการจัด
กจิกรรมต่าง ๆ ในชุมชนขึน้ 
 

 บทบาทของส่ือบคุคลกบัการส่ือสารในชมุชน 

 การสื่อสารในชุมชนมีรูปแบบหลายประเภทแต่รูปแบบที่เป็นการสื่อสารระหว่าง
บุคคล โดยผ่าน “สื่อบุคคล” นัน้มคีวามสําคญัในการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารในชุมชน
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เพราะสื่อบุคคลจะมคีุณลกัษณะ สาํคญัดงัน้ี (กาญจนา  แกว้เทพ และคณะ, 2549 ; เกศนีิ  
จุฑาวจิติร, 2542) 

 1. ความน่าเชื่อถอื (Credibility) คอื มคีวามรู ้มคีวามสามารถ มคีวามเชีย่วชาญ 

และผูร้บัสารกม็แีนวโน้มทีจ่ะยอมรบัสารนัน้ 
 2. ความน่าไวว้างใจ (Trustworthiness) คอื เป็นผูท้ีม่เีจตนาด ีเป็นผูพ้รอ้มใหค้วาม
ชว่ยเหลอื เป็นผูม้คีุณธรรมเสยีสละเพือ่สว่นรวม 
 3. ความเป็นผูท้นัสมยั (Modern man) คอื การเป็นบุคคลทีก่วา้งขวางเป็นทีรู่จ้กั  
การเป็นผูท้ีรู่จ้กัปรบัตวั และมกีารตดิต่อกบัโลกภายนอก 
 4. ความดงึดูดใจ (Attractiveness) คอื มบุีคลกิภาพดงึดูดใจ ทําใหผู้ร้บัเกดิความ
สนใจ หรอืพงึพอใจในการไดพ้บเหน็พดูคุย 
 5. ความคลา้ยคลงึ (Similarity) คอื เมื่อผูส้่งสาร และรบัสารมคีวามคลา้ยคลงึกนั  
เชน่ อาย ุเพศ ภาษา สงัคมจะทาํใหรู้ส้กึเขา้ใจกนัเหน็อกเหน็ใจ ชอบพอ และไวว้างใจกนั 
 6. ทกัษะทางดา้นการสื่อสาร (Communication skill) คอื มอีงคค์วามรูด้า้นการ
สือ่สาร 
 สื่อบุคคลจะเป็นสื่อที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการมสี่วนร่วมของชุมชน เน่ืองจากมกีาร
ปฏสิมัพนัธ์กนั (Interaction) ระหว่างผูส้่งสารกบัผูร้บัสาร มกีารสนทนาแลกเปลี่ยนกนั
ก่อใหเ้กดิความคุน้เคย และเกดิการยอมรบัความคดิเหน็ไดง้่ายขึน้ สื่อบุคคลทีเ่ป็นบุคคลใน
ชุมชนโดยเฉพาะผูนํ้าทางความคดิทัง้ทีเ่ป็นผูนํ้าแบบทางการ (Formal leaders) เช่น กํานนั 
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. อสม. และผู้นําแบบไม่เป็นทางการ (Informal 

leaders) หรอืผูนํ้าโดยธรรมชาต ิเช่น ปราชญ์ชาวบา้น พระภกิษุ ผูรู้ ้เป็นตน้ บุคคลทัง้สอง
กลุ่มน้ีจะมบีทบาทในชุมชนมคีวามใกล้ชดิกบัชุมชนรูป้ญัหา รูค้วามต้องการของชุมชน จงึ
สามารถชี้นําโน้มน้าวใจให้คนในชุมชนเกิดการมสี่วนร่วมได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ในการจดั
กจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ประชาชนชุมชน ผูม้บีทบาทจะตอ้งมคีวามรู ้ทกัษะ 
และกลยุทธ์การสื่อสารอย่างเหมาะสม เพื่อใหก้ารดําเนินกจิกรรม ต่าง ๆ ประสบผลสําเรจ็ 
และบรรลุตามเป้าหมายทีก่าํหนด 
 

การเข้าปฏิบติัการในชมุชน 

 

 การเขา้สูพ่ืน้ทีชุ่มชนเป็นขัน้ตอนสาํคญั ถอืเป็นการลงพืน้ทีภ่าคสนามก่อนจะดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน วตัถุประสงค์การลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อศึกษาชุมชนรวมถึงการ
รวบรวมขอ้มลู และองคป์ระกอบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัการปฏบิตังิาน เช่น แหล่งการ
เรยีนรู ้ความต้องการสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ เป็นต้น  ขอ้มูลพื้นฐานที่ได้เหล่าน้ีจะ



209 

 

นําไปสู่การจดัทํากิจกรรมต่างๆ หรือการทําวิจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้การเข้า
ปฏบิตักิารในชุมชนจงึมรีายละเอยีดทีค่วรพจิารณาสาํคญั  คอื 
 1. การเตรียมตวัเข้าสู่ชุมชน ผูจ้ดักจิกรรมจะต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
ชุมชนนัน้ก่อน อาจไดม้าจากคําบอกเล่า การรบัรูด้ว้ยตนเอง หรอืทุกวธิกีารต่าง ๆ จงึจะทํา
ให้สนใจที่จะทํากิจกรรมในพื้นที่ชุมชนนัน้ ๆ แต่การจะทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่จะทําให้
ประสบผลสาํเรจ็หรอืบรรลุวตัถุประสงคน์ัน้ จะตอ้งเกดิจากการมสี่วนร่วมของกลุ่มบุคคลและ
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนนัน้ และการจะทํากิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจจะต้องเกดิจากความ
ต้องการของชุมชน หรอืชุมชนเขา้มามบีทบาทร่วม ดงันัน้การเขา้ไปศกึษาบรบิทชุมชนจงึ
เป็นขัน้ตอนที่ผู้จดักิจกรรมจะต้องปฏิบตัิ  ถือเป็นการไปสํารวจเบื้องต้นเพื่อพูดคุย เยี่ยม
เยือนคนในชุมชนนับว่ามีประโยชน์ที่จะหาข้อมูลเบื้องต้นได้ดี ซึ่งการลงพื้นที่เป็นการ
ปฏบิตักิารทีจ่ะตอ้งศกึษาใหรู้ ้และเขา้ใจก่อนวา่พืน้ทีท่ีจ่ะดาํเนินการจดักจิกรรมต่าง ๆ นัน้ว่า
มสีภาพ และลกัษณะอย่างไร จงึจําเป็นต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัชุมชน และต้องมี
ข้อมูลเกี่ยวกบัชุมชนพื้นที่เป้าหมาย เช่น จะทํากิจกรรมกบัใคร ทําที่ไหน เรื่องอะไร ทํา
เมื่อไร เป็นต้น หากยิ่งแสวงหาข้อมูลได้มากเท่าไรยิ่งจะก่อประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน 
ดงันัน้จงึตอ้งศกึษาชุมชนจากวธิกีารต่าง ๆ เชน่ จากการสอบถาม พดูคุย การสมัภาษณ์ การ
สงัเกต การศึกษาจากเอกสาร เป็นต้น การศึกษาชุมชนถือเป็นการสร้างสมัพนัธภาพให้
เกดิขึน้เป็นการผกูมติรไมตรกีบัชุมชน ซึง่การเตรยีมตวัเขา้สูชุ่มชนมขีอ้แนะนําทีส่าํคญั  ดงัน้ี 
  1.1 ควรติดต่อประสานงาน  เป็นความจําเป็นที่จะต้องแจ้ง หรือบอก
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนกับผู้นําที่เป็นทางการ เช่น กํานัน 
ผูใ้หญ่บา้น อบต. ผูนํ้าทีไ่มเ่ป็นทางการ หรอืผูเ้กีย่วขอ้งต่าง ๆ เพราะการเขา้ไปครัง้แรกตอ้ง
ติดต่อประสานงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน ทําให้ลดปญัหา และอุปสรรคต่อการ
ปฏบิตังิานได ้ เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีเป็นแกนนําของชุมชน สามารถสื่อสารขอ้มลูไปยงักลุ่ม
คนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ี
  1.2 การเตรียมอุปกรณ์ และของใช้ท่ีจําเป็น  เพื่อนําไปเป็นเครื่องมือ
อุปกรณ์ระหว่างการปฏิบตัิงานในชุมชน ได้แก่ กระดาษ สมุดบนัทกึ แบบสอบถาม แบบ
สมัภาษณ์  เครื่องบนัทกึเสยีง กลอ้งถ่ายรูป เป็นต้น ของใชท้ีจ่ําเป็นควรเป็นของใชส้่วนตวั 
ไดแ้ก่ ยา เสือ้ผา้ รองเทา้ หมวก น้ําดื่ม เป็นตน้ 
  1.3 การเตรียมร่างกายและจิตใจ   ต้องมกีารเตรียมร่างกายให้สมบูรณ์
แขง็แรง เพราะอาจจะพบกบัสภาพต่าง ๆทีไ่มคุ่น้เคย การเตรยีมใจเพื่อไวร้บักบัสถานการณ์
ทีไ่ม่พงึประสงคท์ุกอย่าง เช่น ความไม่คุน้เคยกนักบัชุมชน ความยากลําบาก การทีถู่กมอง
เป็นคนแปลกหน้า การไมไ่ดค้วามรว่มมอื เป็นตน้ 
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  1.4 การเรียนรู้ภาษาถ่ิน  จะต้องศึกษาภาษาถิ่นนัน้ ๆ เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจ หรอืคุน้เคยก่อนเขา้ไปปฏบิตักิารในพืน้ทีเ่พื่อง่ายต่อการพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยน 
และการบนัทกึขอ้มลู  และเพือ่สรา้งความประทบัใจต่อชมุชน 
 2. การลงพื้นท่ีชุมชน  การลงพืน้ทีม่คีวามสาํคญัซึง่แต่ละพืน้ทีจ่ะมคีวามแตกต่าง
กนั การจะเอาวธิกีารดาํเนินงาน ความตอ้งการ และความสนใจ ทีส่ามารถดาํเนินการไดผ้ลดี
ในชุมชนหน่ึงไปใชอ้กีกบัชุมชนอื่น ๆ แลว้จะใหไ้ดผ้ลดเีหมอืนกนันัน้ยอ่มไมเ่ป็นเช่นนัน้เสมอ
ไป ทัง้น้ีเพราะสภาพแวดลอ้ม ธรรมชาต ิขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มูลต่าง ๆ แมก้ระทัง่คนในชุมชนมี
ความแตกต่างกนั ดงันัน้การดําเนินกจิกรรมใด ๆ จงึจําเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาสํารวจ
ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ จะไดนํ้ามาประกอบการพจิารณาวางแผนการดาํเนินงานใหเ้หมาะสม 
และสอดคลอ้งกบับรบิทของชุมชน การลงพืน้ทีชุ่มชน มขีอ้แนะนําสาํคญั ดงัน้ี  (ธรีะภทัรา  
เอกผาชยัสวสัดิ,์ 2553)   

  2.1 หาบุคคลทีจ่ะแนะนําใหรู้จ้กักบัชาวบา้นหรอืสรา้งความสนิทสนมกบัคนใด
คนหน่ึงในชุมชน 
  2.2 วางทา่ทีส่งบเสงีย่มไมท่าํตวัใหเ้ดน่จนผดิสงัเกต 
  2.3 พยายามหลกีเลีย่งคาํถามทีท่าํใหช้าวบา้นรูส้กึอดึอดั 
  2.4 อยา่พยายามทาํตวัทดัเทยีมผูนํ้าชาวบา้น 
  2.5 เมื่อมีความรู้สึกอึดอัดให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเข้าสู่
สิง่แวดลอ้มใหม ่
  2.6 อย่าคาดว่าจะทําอะไรได้มากในวันแรก ๆ การสร้างความสมัพนัธ์ใช้
เวลานาน 
  2.7 เป็นมติรกบัทุกคน 
  อาจกล่าวได้ว่าการลงพื้นที่ในชุมชนของผู้มีบทบาทพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศแก่ชุมชน ควรจะมคีวามพรอ้มใหม้ากที่สุด เมื่อต้องปฏบิตักิารลงพืน้ที่ในชุมชน 
ซึง่มขีอ้พจิารณาสาํคญั คอื 1)  การนดัหมายเป็นสิง่สาํคญัซึง่หลงัจากทีไ่ดต้ดิต่อประสานงาน
เรยีบรอ้ยแลว้ควรทีจ่ะมกีารนดัหมายวนั เวลา ใหช้ดัเจนกบับุคคล หรอืกลุ่มบุคคลในชุมชนที่
เป็นเป้าหมาย เช่น กํานนั ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ ควร
มกีารแนะนําตวั และบอกวตัถุประสงค์ของการลงพืน้ที่ในครัง้น้ี เพื่อแสดงความบรสิุทธิใ์จ 
และเจตนารมณ์จะทําใหค้นในทอ้งทีม่คีวามเขา้ใจและใหค้วามร่วมมอืมากขึน้หรอือกีวธิ ีคอื 
ควรหาบุคคลทีเ่รารูจ้กัในพืน้ทีชุ่มชนนัน้เป็นสื่อกลางในการประสานงาน หรอืการแนะนําตวั
จะทําใหไ้ดร้บัความสะดวก และเป็นที่ไว้วางใจมากขึน้  2) บุคลกิภาพ ควรรูจ้กัยกมอืไหว ้
ทกัทาย ยิม้แยม้แจม่ใส มกีารวางตวัใหเ้หมาะสมกาลเทศะ สุภาพ นุ่มนวล ตอ้งรูว้่าบุคคลนัน้
คอืใคร ตําแหน่งอะไร อยู่ในภาวะอย่างไร ควรจะทําตวัอย่างไร เพื่อใหเ้หมาะสม 3) ความ
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อดทน ตอ้งมคีวามอดทนต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น อากาศ สภาพแวดลอ้ม ภูมปิระเทศ ไม่
ตรงต่อเวลา การสือ่สารไมเ่ขา้ใจกนั เป็นตน้ จงึตอ้งควบคุมอารมณ์ใหไ้ด ้ควรมองโลกในแงด่ ี
มคีวามรา่เรงิแจม่ใสตลอดเวลา   
  จากที่กล่าวมาการลงพืน้ที่ชุมชนของผูม้บีทบาทพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ
นัน้ตอ้งตระหนกัว่าการเขา้ไปในชุมชนตอ้งมปีญัหา และอุปสรรคต่าง ๆ หรอืบางทจีะรูส้กึอดึ
อดับา้งทีจ่ะตอ้งไปพบปะกบัคนแปลกหน้ามากมาย แต่ตอ้งเขา้ใจวา่เป็นความจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง
เกีย่วขอ้งกบัคนเหล่านัน้ ถา้ไดพ้ดูคุยกบัคนในชุมชนแลว้จะทาํใหเ้กดิความคุน้เคยมากขึน้จะ
ทาํใหเ้กดิความไวว้างใจกนัจะก่อใหเ้กดิความรว่มมอืกนัได ้
  ประการสุดท้าย คือเมื่อรู้จกั และคุ้นเคยกบัคนในชุมชนแล้วจงึค้นหาข้อมูลที่
ตอ้งการดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม เช่น การสมัภาษณ์ สอบถาม สงัเกต เป็นตน้ เพื่อให้
ไดม้าซึง่ขอ้มลู โดยจะตอ้งรูเ้ทคนิคการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูจรงิทีเ่กดิจากชุมชน
แลว้นําขอ้มลูมาใชใ้นการวเิคราะห ์วางแผน เพือ่หาแนวทางการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ ต่อไป 
 

การศึกษาชมุชน 

 

 การศกึษาชุมชนเป็นการศกึษาบรบิทสภาพโดยรวมของชุมชนเพื่อศกึษา และความ
เข้าใจในสภาพต่าง ๆ ของชุมชนก่อนที่จะทํากิจกรรม ซึ่งบุคคลที่จะทํากิจกรรมเป็นคน
ภายนอกชุมชน จงึตอ้งทําความรูจ้กั ทาํความเขา้ใจชุมชนก่อนทีจ่ะลงมอืทํากจิกรรมร่วมกบั
ชุมชนนัน้ ๆ ซึ่งถือเป็นหวัใจในการเริม่ต้นของการปฏิบตัิงาน เพราะถ้าไม่รู้จกั ไม่เข้าใจ
ชุมชนอย่างดพีอ เป้าหมายและทศิทางการทํากจิกรรมจะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชน  จงึต้องมกีารศกึษาชุมชนดา้นกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การเรยีนรู ้ว่า
ประชาชนในชุมชนมีศกัยภาพด้านใดบ้าง การศึกษาชุมชนที่มีประสิทธิภาพจะนํามาซึ่ง
ความรูใ้นพืน้ทีชุ่มชน ดงัที ่จติต ิ มงคลชยัอรญัญา (2540) กล่าวว่า การศกึษาชุมชนถอืเป็น
การประเมนิศกัยภาพต่าง ๆ ของชุมชน อนัจะนํามาซึง่การกําหนดโครงการกจิกรรมเพื่อการ
พฒันาหรอืการแกไ้ขปญัหาโดยทัง้ทีชุ่มชนเสนอเอง และจากการวเิคราะหข์องผูศ้กึษาเอง 
  

 วตัถปุระสงคข์องการศึกษาชมุชน 

 การศกึษาชุมชนจะทําใหเ้ขา้ใจลกัษณะของแต่ละชุมชนอย่างแทจ้รงิ อนัจะนํามาซึ่ง
โครงการ และกจิกรรมต่าง ๆ โดยนกัวชิาการไดก้ล่าวถงึความสาํคญั ดงัน้ี 
 ธนพรรณ  ธานี (2540) ไดอ้ธบิายถงึวตัถุประสงคข์องการศกึษาชุมชน คอื 
 1. เพื่อหาขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชุมชนเป็นการหาความรูใ้หม่ และเป็นการ
เพิม่เตมิความรูใ้หม้ากยิง่ขึน้ 
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 2. เพื่อทดสอบความรูต่้าง ๆ เพื่อยนืยนั และเป็นการทาํใหค้วามรูเ้ดมินัน้น่าเชื่อถอื
มากยิง่ขึน้ 
 3. เพื่อนําขอ้เทจ็จรงิไปใชป้ระโยชน์ในงานพฒันาถอืเป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อนําไป
วางแผนและการปฏบิตังิาน 
 รุง่อรณุ  ไสยโสภณ (2551) กล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการศกึษาชุมชน  คอื 
 1. เพือ่ใหรู้จ้กัสภาพทัว่ไปของชุมชน 
 2. เพือ่ใหรู้จ้กัคุน้เคยกบัคนในชุมชน 
 3. เพือ่ใหรู้ถ้งึปญัหา และความตอ้งการของชุมชน 
 4. เพือ่ใหรู้ถ้งึเหตุผล และแนวทางแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ  ของชุมชน 
 นอกจากน้ี สนธยา  พลศร ี(2537) ไดอ้ธบิายถงึวตัถุประสงคข์องการศกึษาชุมชนวา่ 
 1. เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทีจ่ะปฏบิตั ิ
 2. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในปญัหาต่าง ๆ ของชุมชนว่าปญัหาใดเป็นปญัหา
ซึง่เป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ และการวางแผน 
 3. เป็นจุดเริม่ตน้ของการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 
 การศกึษาชุมชนมคีวามสําคญัต่อการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่
ชุมชน  เน่ืองจากก่อนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ผู้จดักิจกรรมต้องศึกษาบรบิทชุมชนเพื่อให้
ทราบความตอ้งการ และปญัหาต่าง ๆ ของชุมชนอยา่งแทจ้รงิ เพราะว่าชุมชนแต่ละชุมชนมี
จุดอ่อน และจุดแขง็แตกต่างกนั ทัง้ในดา้นกายภาพ การเรยีนรูข้องชุมชน แหล่งการเรยีน
ของชุมชน ความต้องการของชุมชน เป็นต้น ดงันัน้ผูจ้ดักจิกรรมจงึต้องใหค้วามสําคญัต่อ
การศกึษาชุมชนเพื่อนําขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์สําหรบัการวางแผนโครงการ การจดั
กิจกรรมให้เหมาะสมกับชุมชน หรือกลุ่มบุคคลเหล่านัน้ จากนัน้ก็ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนงานทีก่ําหนดไวซ้ึ่งถอืเป็นกจิกรรมทีเ่กดิจากความต้องการของชุมชน หรอืกลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ ในชุมชน การดําเนินกจิกรรมจะทําใหไ้ดร้บัความร่วมมอื และชุมชนมสี่วนร่วมมาก
ยิง่ขึน้ และขัน้ตอนสุดทา้ยจะตอ้งมกีารประเมนิผลการดําเนินกจิกรรมขึน้ ดงัแสดงไวใ้นภาพ
ที ่ 7.4 
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ภาพที ่ 7.4  องคป์ระกอบของการศกึษาชุมชนเพือ่พฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชน 
 

วิธีการศึกษาชมุชน 

 วิธีการศึกษาชุมชนถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชน แต่การเก็บข้อมูลมี
หลายวธิ ีโดยผูจ้ดักจิกรรมจะตอ้งเลอืกวธิทีีเ่หมาะสมกบัจุดประสงคข์องกจิกรรมทีก่ําหนดขึน้
วธิกีารศกึษาชุมชน หรอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลู (ปารชิาต ิ วลยัเสถยีร, 2552 ; สรุพล  พยอม
แยม้, 2545 ; สนธยา  พลศร,ี 2537) ทีส่าํคญัมดีงัน้ี 
 1. การสมัภาษณ์  (Interview) 

  การสมัภาษณ์  คอื การสนทนาซกัถามอย่างมจุีดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงทีต่อ้งการสมัภาษณ์ จําเป็นตอ้งมโีครงสรา้งของคําถามเพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาโดยเป็น
เรือ่งทีต่อ้งการทราบ และถอืเป็นการควบคุมใหอ้ยูใ่นกรอบของเรือ่งทีต่อ้งการเทา่นัน้ 
 

  1.1  เครื่องมือการสมัภาษณ์ 

        เครือ่งมอืการสมัภาษณ์ แบ่งได ้3  ประเภท คอื 
   1.1.1  การสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (Structured interview) เป็นการ
สมัภาษณ์โดยมแีบบสมัภาษณ์ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ อาจแบ่งยอ่ยได ้2 ประเภท คอื 
        1.1.1.1 การสมัภาษณ์ตามแบบสอบถาม (Interview schedule) 

การสมัภาษณ์ตามแบบสอบถามมกัจะนําไปสมัภาษณ์ชาวบา้นซึง่ไมรู่ห้นงัสอื หรอืไมม่ี
ความรูค้วามสามารถทีจ่ะตอ้งกรอกดว้ยตนเอง 

 

การศึกษาชุมชน 

ศกึษาบรบิทชมุชน 

สาํรวจความตอ้งการ 

การวางแผนโครงการ การดาํเนินกจิกรรม 

การประเมนิกจิกรรม 
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        1.1.1.2  การสัมภาษณ์ตามแบบคําถามที่กําหนด (Questioned 

interview) เป็นการสมัภาษณ์ตามแบบคาํถามทีผู่ส้มัภาษณ์ไดเ้ตรยีมคาํถามไวล้่วงหน้า โดย
ไมม่กีารดดัแปลง 
      1.1.2  การสมัภาษณ์แบบไมม่โีครงสรา้ง (Unstructured interview) เป็นการ
สมัภาษณ์ทีไ่ม่มขีอบเขตของคําถามทีแ่น่นอน มเีพยีงแนวทางกวา้ง ๆ ทีเ่ป็นประเดน็หวัขอ้
ในการสมัภาษณ์ หรอืกรอบคําถามเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีต่้องการ
โดยผูส้มัภาษณ์จะตอ้งกาํหนดวา่ตอ้งการอะไร แลว้จงึกาํหนดหวัขอ้ยอ่ย หรอืประเดน็คาํถาม 
      1.1.3 การสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง (Semi - structured Interview) เป็น
การสมัภาษณ์ทีม่ปีระเดน็คาํถามต่าง ๆ ในแบบสมัภาษณ์สามารถปรบัเปลีย่นเพิม่เตมิเพื่อให้
เกดิความชดัเจนของคาํตอบได ้
       1.2  องคป์ระกอบของการสมัภาษณ์ 

       องคป์ระกอบของการสมัภาษณ์ทีด่ ีควรตอ้งคาํนึงถงึปจัจยั ดงัน้ี 
   1.2.1 ผูส้มัภาษณ์ จาํเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกฝนวธิกีารสมัภาษณ์ จะตอ้งเขา้ใจ
วตัถุประสงค์ของเรื่องที่จะต้องทําการศกึษาอย่างละเอยีด เพื่อใหส้ามารถซกัถาม และผูใ้ห้
สมัภาษณ์ตอบตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   1.2.2 ผูใ้หส้มัภาษณ์ เป็นบุคคลสาํคญัในการใหข้อ้มลูทีแ่ทจ้รงิ ผูส้มัภาษณ์
ควรสรา้งบรรยากาศในขณะที่สมัภาษณ์ ควรใชภ้าษาที่เขา้ใจไดง้่าย สรา้งความคุน้เคยกบั
ผูใ้หส้มัภาษณ์ และควรหลกีเลี่ยงการมอีคต ิหรอืลําเอยีงไดง้่ายแก่ผูใ้หส้มัภาษณ์เพื่อจะได้
คาํตอบมากทีส่ดุ 
  1.3 หลกัการสมัภาษณ์ 

   หลกัการสมัภาษณ์ทีด่ ีควรมลีกัษณะสาํคญั  ดงัน้ี 
   1.3.1 มกีารแนะนําตวั 
   1.3.2 สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี
   1.3.3 เขา้ใจวตัถุประสงค ์
   1.3.4 มกีารจดบนัทกึ 
   1.3.5 การสมัภาษณ์ตอ้งมกีารเตรยีมตวัล่วงหน้า 
   1.3.6 การใชเ้วลาในการสมัภาษณ์อยา่งมคีา่ 
   1.3.7 ควรวางกลยทุธใ์นการสมัภาษณ์แบบเป็นธรรมชาตทิีส่ดุ 
   1.3.8 ตอ้งระมดัระวงัในการใชภ้าษา 
    1.3.9 ตอ้งรูจ้กัการใชค้าํถามทีช่ดัเจน 
   1.3.10 ตอ้งเป็นผูฟ้งัทีด่ ี ยอมรบัฟงัคาํสนทนา บอกเล่าของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

   1.3.11 ควรรูจ้กัใชเ้ทคนิคการหยดุเงยีบหรอืรอคอยระหวา่งทีไ่มม่คีาํตอบ 
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   1.3.12 การกล่าวขอบคุณ  เมือ่เสรจ็สิน้การสมัภาษณ์ 

  การสมัภาษณ์นัน้เหมาะกบัผูต้อบทุกประเภท แมแ้ต่ผูอ้่านไม่ออก เขยีนไม่ได้
โดยการอธิบายให้รายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งผู้สมัภาษณ์หากกระทําโดยขาดความรู้ความ
ชํานาญ หรอืไม่รอบคอบ โดยเฉพาะการตัง้คําถามที่ขาดความเหมาะสมขอ้มูลที่ได้ก็จะมี
ปญัหา หรอืขอ้บกพรอ่งกไ็ด ้
 2. การใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) 

  การใช้แบบสอบถามเป็นวิธีที่คล้ายแบบสัมภาษณ์แตกต่ างกันตรงที่
แบบสอบถามเป็นชุดของคําถามทีส่รา้งขึน้ เพื่อรวบรวมขอ้มูลทีต่้องการ เช่น ความคดิเหน็ 
ขอ้เทจ็จรงิ เจตคต ิเป็นตน้ แลว้ผูใ้หข้อ้มลูจะเป็นผูก้รอกแบบสอบถาม  
  2.1 เครื่องมือแบบสอบถาม การใชแ้บบสอบถาม อาจแบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
   2.1.1 แบบสอบถามปลายปิด (Closed end form) เป็นแบบสอบถามที่
กําหนดคําตอบหลาย  ๆ คําตอบไว้ในรายการของคําถามแต่ละข้อ แล้วให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกคําตอบใดคําตอบหน่ึงที่กําหนดให้ไว้เพียงคําตอบเดียวเท่านัน้ หรือ
กาํหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลอืกคาํตอบจากทีก่ําหนดใหไ้ดม้ากกว่าหน่ึงคาํตอบกไ็ด ้หรอื
เรยีกวา่แบบสอบถามทีม่โีครงสรา้ง 
   2.1.2 แบบสอบถามปลายเปิด (Opened end form) เป็นแบบสอบถามที่
กาํหนดใหเ้ฉพาะขอ้ความ หรอืรายการของคาํถามในแต่ละขอ้เท่านัน้ ใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
ได้มโีอกาสตอบคําถามแต่ละขอ้ได้อย่างอสิระ หรอืเรยีกว่าแบบสอบถามที่ไม่มโีครงสร้าง  
(Unstructured form) 

  2.2 หลกัการสร้างแบบสอบถาม 

   หลกัการสรา้งแบบสอบถามที ่มหีลกัการดงัน้ี 
   2.2.1 ใชถ้อ้ยคาํภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ยรดักุม และเหมาะสม 
   2.2.2 คาํถามทุกขอ้ตอ้งมเีหตุผลในการเกบ็ขอ้มลู 
   2.2.3 คําถามทีอ่ยู่ในเรื่องเดยีวกนัหรอืเกีย่วขอ้งต่อเน่ืองกนัควรเรยีงไวใ้กล้
กนั 
   2.2.4 ไมค่วรตัง้คาํถามซํ้าซอ้น 
    2.2.5 คาํถามไมค่วรยาวมากเกนิไปนกั 
   2.2.6 คาํถามทีใ่ชจ้ะตอ้งไมเ่ป็นคาํถามนํา 
   2.2.7 ควรเรยีงลําดบัคําถามจากง่ายไปหายาก หรอืจากใกล้ตวัไปไกลตวั
หรอืจากทีคุ่น้เคยมากทีส่ดุไปสูท่ีคุ่น้เคยน้อยทีส่ดุ 
   2.2.8 คาํถามในแต่ละเรือ่งควรมจีาํนวนคาํถามใกลเ้คยีงกนั 
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   2.2.9 การออกแบบสอบถามสิง่สําคญั ได้แก่ มคีําชี้แจงการตอบไว้อย่าง
ชดัเจน  พร้อมตัวอย่างเรียงตามลําดบัข้ออย่างเป็นระเบียบ แบบสอบถามไม่ควรหนา
จนเกนิไปตวัอกัษรอา่นงา่ยมขีนาดเหมาะสม  เป็นตน้ 
 3. การสงัเกต  (Observation) 

  การสงัเกต คือ การเฝ้าดูอย่างเอาใจใส่เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นโดยตรงของ
ชุมชน ด้วยการบนัทกึสภาวการณ์ที่เป็นจรงิตามเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ มกีารกําหนดวธิีการ
อยา่งเป็นระบบ ซึง่ผูส้งัเกตจะตอ้งอาศยัการฝึกฝน  
  3.1 ประเภทของการสงัเกต 

   ประเภทของการสงัเกต แบ่งได ้ 2  ประเภท ดงัน้ี 
   3.1.1 การสงัเกตแบบมสีว่นร่วม (Participant observation) เป็นวธิทีีผู่จ้ดั
กจิกรรมเขา้ไปมสี่วนร่วมเป็นสว่นหน่ึงของชุมชน ดว้ยการร่วมกจิกรรมต่าง ๆ และพยายาม
ทําให้ประชาชนในชุมชนยอมรบั โดยผู้สงัเกตจะต้องปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบัประชาชนให้ได้
บางครัง้อาจใชก้ารซกัถามเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ 
   3.1.2 การสงัเกตแบบไมม่สีว่นรว่ม (Non – participant observation) 

เป็นวิธีที่ผู้จ ัดกิจกรรมไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ผู้ส ังเกตจะเป็น
บุคคลภายนอกทีไ่ม่ไดเ้ขา้ไปร่วมกจิกรรมนัน้ ๆ เพยีงแต่ผูส้งัเกตไดเ้ขา้ไปอยู่ในสถานทีท่ีม่ ี
กจิกรรมนัน้ ๆ ในการสงัเกตผูถู้กสงัเกตจะรูต้วัและผูถู้กสงัเกตไมรู่ต้วักไ็ด ้
  การสงัเกตตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ มวีธิกีารสงัเกตทีส่ามารถกระทาํได ้2 วธิ ีคอื 1)
การสงัเกตอย่างมโีครงสรา้ง (Structured observation) เป็นการสงัเกตที่เป็นระบบผูจ้ดั
กิจกรรมทราบถึงวตัถุประสงค์ของการสงัเกตจึงมีการเตรียมการสิ่งที่ต้องการสงัเกตไว้
ล่วงหน้าทาํใหส้ามารถสงัเกตการณ์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ และ 2) การสงัเกตอยา่งไมม่โีครงสรา้ง 
(Unstructured observation) เป็นการสงัเกตทีผู่จ้ดักจิกรรมไม่อาจเตรยีมการไวล้่วงหน้า
เพยีงแต่ผูจ้ดัทาํไดเ้ตรยีมวตัถุประสงคข์องการสงัเกตไวล้่วงหน้า 
  3.2 หลกัการสงัเกต 

  หลกัการสงัเกตทีด่ ีควรมลีกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 
   3.2.1 สงัเกตเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูตามวตัถุประสงคข์องเรื่องทีต่อ้งการศกึษา และ
กาํหนดความตอ้งการไวอ้ยา่งชดัเจน 
   3.2.2 มกีารวางแผนการสงัเกตไว้อย่างเป็นระบบมกีารกําหนดขอ้ปฏิบตั ิ
และมกีารจดบนัทกึทีเ่หมาะสม 
   3.2.3 มกีารตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล และวธิกีารต่าง ๆ ที่ใช้ช่วย
ตรวจสอบวา่การสงัเกตนัน้มคีวามน่าเชื่อถอืไดม้ากทีส่ดุ 
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  การสงัเกตเหมาะกบังานทีต่อ้งการจะไดข้อ้มลูประเภทต่าง ๆ หลายดา้นถอืว่าได้
ขอ้มูลโดยตรงตามสภาพการณ์จรงิ ซึ่งผูส้งัเกตต้องมคีวามถนัด และความสามารถในการ
สงัเกต และการสงัเกตที่ดีนัน้ไม่จําเป็นต้องเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหน่ึงการใช้หลาย
ประเภทจะทาํใหไ้ดข้อ้มลูเพือ่นํามาวางแผนการดาํเนินงานมากยิง่ขึน้ 
 4. การสนทนากลุ่ม  (Focus group) 

  การสนทนากลุ่ม เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใหผู้ต้อบมอีสิระ
มากทีส่ดุ และเรือ่งทีส่นทนากลุ่มนัน้ตอ้งเป็นเรือ่งทีก่ลุ่มใหค้วามสนใจ โดยตอ้งมกีารวางแผน
เตรยีมการอยา่งเหมาะสม ในระหวา่งการสนทนาจะตอ้งมผีูด้าํเนินการสนทนาใหป้ระเดน็การ
สนทนา เพื่อเป็นการชักจูงให้บุคคลกลุ่มน้ีได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นได้อย่าง
กวา้งขวาง และละเอยีดลกึซึง้ และตอ้งสรา้งบรรยากาศใหเ้ป็นกนัเองดว้ยจงึจะทาํใหไ้ดข้อ้มลู
ทีม่เีน้ือหาสาระ มคีวามน่าเชื่อถอืสงู 
  4.1 บทบาทของผูจ้ดัการสนทนากลุ่ม 

   การสนทนากลุ่ม มบุีคคลทีม่บีทบาทหน้าทีส่าํคญั  ดงัน้ี 
   4.1.1 ผู้ดําเนินการสนทนา (Moderator) จะต้องเป็นผู้ที่พูด และฟงัภาษา
ท้องถิ่นได้ เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี สุภาพ อ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพนัธ์ดีจะต้องเป็นผู้รู้
วตัถุประสงค ์และความตอ้งการในการจดักจิกรรมแต่ละครัง้เป็นอยา่งด ี
   4.1.2 ผูจ้ดบนัทกึการสนทนา (Note - taker) จะตอ้งรูว้ธิวี่าทาํอยา่งไรจงึจะ
จดบนัทกึไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะจะตอ้งจดบนัทกึบรรยากาศทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการ
สนทนาดว้ย 
   4.1.3 ผูช้ว่ย (Assistrant) จะเป็นผูท้าํหน้าทีช่ว่ยเหลอืทัว่ไปในขัน้เตรยีมการ
การสนทนากลุ่ม เชน่ เตรยีมสถานที ่จดัสถานที ่บนัทกึเสยีง เป็นตน้ 
  4.2 หลกัการสนทนากลุ่ม 

   4.2.1 กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมสนทนา ควรมขีนาดประมาณ 6 - 10 คน เพื่อใหแ้ต่ละ
คนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ในทุกประเดน็ 
   4.2.2 แนวทางในการสนทนากลุ่มควรจดัแนวทางในการสนทนากลุ่ม และ
การจดัลําดบัหวัขอ้ในการสนทนา หวัขอ้สนทนาควรเป็นลกัษณะกวา้ง ๆ และตอ้งจดัเตรยีม
ไวล้่วงหน้า แต่ทัง้น้ีลกัษณะแนวคาํถามการสนทนาจะตอ้งยดืหยุน่ได ้
   4.2.3 สถานที่จดักลุ่มสนทนาจะต้องเหมาะสมควรเป็นเอกเทศ เช่น บ้าน 
ศาลาวดั ใต้ร่มไมท้ี่มอีากาศถ่ายเทสะดวก ห่างไกลจากความพลุกพล่าน ไม่มสีิง่รบกวนที่
สง่ผลใหเ้กดิการบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
   4.2.4 ระยะเวลา ระยะเวลาทีใ่ชส้นทนาตอ้งไมน่านเกนิไป โดยทัว่ไปไม่ควร
เกนิ 2  ชัว่โมง 
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    4.2.5  อุปกรณ์สนามอุปกรณ์สนามทีต่อ้งเตรยีม ไดแ้ก่ สมุดจดบนัทกึ 
ปากกา เครือ่งบนัทกึเสยีง กลอ้งถ่ายรปู เป็นตน้ 
    4.2.6 ของสมนาคุณแก่ผูท้ีร่ว่มสนทนาเพื่อเป็นการตอบแทนผูเ้ขา้รว่ม
สนทนาซึง่เป็นสิง่สาํคญั ตามหลกัจติวทิยาถอืเป็นการแสดงออกซึง่ความมน้ํีาใจแมจ้ะเป็นสิง่
ทีเ่ลก็น้อย 
 5. การใช้ข้อมลูท่ีมีอยู่แล้ว  (Documents or secondary analysis of  

existing data)   

  การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วเป็นอีกวิธีการหน่ึงที่ผู้จดักิจกรรมต้องให้ความสนใจ
เพราะมกีารบนัทกึขอ้มูลไวใ้นเอกสารต่าง ๆ ทัง้อาจเป็นการบนัทกึของบุคคลภายใน และ
ภายนอกชุมชนที่ไดท้ําการศกึษาไว ้ทําใหผู้ศ้กึษาไดข้อ้มูล และเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลโดยตรง 
โดยประเภทของขอ้มลู จาํแนกได ้ 2 ประเภท คอื 1) สถติบินัทกึต่าง ๆ หมายถงึ ขอ้มลูทีไ่ด้
มกีารรวบรวมอยา่งเป็นระบบระเบยีบ และต่อเน่ืองกนัมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรจะเป็น
ขอ้มลูสถติทิีเ่ป็นตวัเลข บนัทกึเรือ่งราวเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น บนัทกึประจาํวนั ผูใ้ชบ้รกิาร ผู้
เขา้เยีย่มชม เป็นต้น  2) เอกสาร หมายถงึ ขอ้มูลในเรื่องใดเรื่องหน่ึงทีม่อียู่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรืออาจเป็นแผนผงัรูปภาพ ข้อมูลเหล่าน้ี ได้แก่ หนังสือ บทความ ข่าว หนังสือ 
ราชการ เป็นตน้ 
  ข้อดีของการใช้ข้อมลูท่ีมีอยู่แล้ว 
  1. ใชเ้กบ็ขอ้มลูในอดตีทีไ่มอ่าจใชว้ธิกีารอื่นในการเกบ็ไดอ้กี 
  2. ใชเ้กบ็ขอ้มลูทีอ่ยูห่า่งไกลได ้
  3. เป็นแหล่งขอ้มลูทีไ่ดร้บัความรว่มมอืสงูเมือ่หาเอกสารได ้
  4. ใชเ้กบ็ขอ้มลูแทนขอ้มลูภาคสนามเมือ่ไมส่ามารถไปสนามได ้
  5. ใชห้าขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นทีย่งัไมค่รบถว้น 
  ข้อจาํกดัของการใช้ข้อมลูท่ีมีอยู่แล้ว 
  1. ขอ้มลูทีไ่ดอ้าจไมล่ะเอยีดเพยีงพอ และไมถู่กตอ้งสมบรูณ์ 

  2. ขอ้มลูบางอยา่งเขา้ถงึไดย้าก 
  3. ผูศ้กึษาตอ้งใชค้วามพยายามเพือ่คน้หาขอ้มลู 
  4. ขอ้มลูทีไ่ดอ้าจไมต่รงกบัความตอ้งการ 
 6. การศึกษาแบบผสมผสาน  (Integrational study) 

  การศกึษาแบบผสมผสานเป็นการนําเอาเทคนิคของแต่ละวธิกีารต่าง ๆ มาใช้
เพื่อการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยเริม่ตัง้แต่การศกึษาบรบิทพืน้ทีชุ่มชน เพื่อการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากสภาพพื้นที่จรงิ การศกึษาขอ้มูลโดยแบบผสมผสาน คอืมกีารใช้ แบบสอบถาม 
การสงัเกต การสมัภาษณ์ การสนทนา และมกีารใช้ขอ้มูลจากเอกสารที่ได้มกีารบนัทกึไว ้
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ขอ้มลูแบบผสมผสานจะทาํใหผู้ศ้กึษาขอ้มลูไดร้บัทราบขอ้มลูทีท่นัสมยัเป็นขอ้เทจ็จรงิไดม้าก
จากสภาพทีพ่บเหน็การศกึษาชุมชนแบบน้ีจะทาํใหไ้ดค้าํตอบตามคาํถามหรอืขอ้สงสยัต่าง ๆ 

ได ้เพือ่ทีจ่ะใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัการวางแผนเพือ่การดาํเนินกจิกรรมต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 7.5  วธิกีารศกึษาชุมชน 
 

บทสรปุ 

 

 ชุมชนเป็นคําที่มีหลายความหมาย และหลายประเภทไม่จํากัดว่าชุมชนชนบท 
ชุมชนเมอืง หรอืชุมชนในรูปแบบใหม่ แต่ชุมชนควรได้รบัการพฒันาในด้านต่าง ๆ ตาม
ศกัยภาพของแต่ละชุมชน เพราะตามนโยบายแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตขิอง
ประเทศมกัใหค้วามสําคญัเหมอืนกนั คอืการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ส่งเสรมิกระบวนการ
เรยีนรูใ้นชุมชน พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หเ้ป็นบุคคลมคีุณภาพ และสรา้งสงัคมใหเ้ป็นสงัคม
แห่งการเรยีนรู้ ดงันัน้การเข้าถึงชุมชนเพื่อเสรมิสร้างการรู้สารสนเทศจึงเป็นการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยใ์หเ้กดิทกัษะการรูส้ารสนเทศทีม่ผีลต่อการเรยีนรู ้และมคีุณค่าสาํคญัยิง่ต่อ
ชุมชน อน่ึงการเขา้ถงึชุมชนจงึมจุีดมุ่งหมายเพื่อศกึษาบรบิทชุมชนใหเ้ขา้ใจสภาพแวดลอ้ม 
วถิีชีวติประจําวนั การประกอบอาชีพ จารตีประเพณี ศิลปวฒันธรรม ค่านิยม สงัคมหรอื

วิธีการศึกษาชมุชน 

การสมัภาษณ์ 

(Interview) 

ไมม่โีครงสรา้ง 
(Unstructure interview) 

มโีครงสรา้ง 
(structure  interview) 

แบบสอบถาม 

(Questionnaire) 

                 การใช้ข้อมลูท่ีมีอยู่แล้ว 
            (Document) 

ปลายปิด 
(Closed end form) 

ปลายเปิด 
(Opened end form) 

การสนทนากลุ่ม 

(Focus group) 

แบบผสมผสาน 

(Integration) 

       การสงัเกต 

       (Observation) 

มสีว่นรว่ม 
(Participation) 

ไมม่สีว่นรว่ม 
(Non - participation) 
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เข้าถึงบุคคลต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมอื ความไว้วางใจ ความสมัพนัธ์จาก
ชุมชน เพื่อให้สามารถกําหนดแผนงาน และโครงการ การจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศทีเ่หมาะสมกบัชุมชนเป้าหมายได ้ 



 

บทท่ี  8 

 

กิจกรรมพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศของชมุชน 

 

 เมื่อการรูส้ารสนเทศเป็นสิง่สาํคญัและจาํเป็นสาํหรบัการศกึษาทุกระดบัและทุกระบบ
จึงต้องส่งเสริมให้บุคคลที่เรียนรู้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรบัการ
แสวงหาความรูท้ีป่รากฏอยูใ่นสื่อหลายประเภท ยิง่โลกยุคปจัจุบนัและอนาคตจะเป็นโลกของ
การแสวงหาความรู้  บุคคลจําเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในการแสวงหา การเข้าถึง การ
ประเมนิ และการใชส้ารสนเทศอย่างถูกต้องและทนัสมยั กล่าวไดว้่าการพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศนัน้เพื่อให้บุคคลมโีอกาสหรอืทางเลือกที่จะเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมหรือ
ใกล้เคยีงกนัไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนใดกต็าม  หากหน่วยงาน องค์กรที่มบีทบาทเกี่ยวขอ้งไดม้ี
การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศในหลากหลายรูปแบบจะเป็นตวัช่วยให้
บุคคลเกิดมีทักษะการรู้สารสนเทศ และพร้อมที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้คนไทยรกัการเรยีนรู้มากขึ้นถือเป็นการ
พฒันาบุคคลให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมคีุณภาพ เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้  ดงันัน้
กจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศจะเป็นตวัเชื่อมโยงใหบุ้คคลไดพ้บกบัความรูท้ีต่อ้งการ
อย่างรูเ้ท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศที่หลากหลายเพื่อนําไปใช้ในบรบิทของชวีติแต่ละ
บุคคลไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 

ความหมายของกิจกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

 

 กจิกรรม  ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า 
การทีผู่เ้รยีนปฏบิตัอิยา่งใดอยา่งหน่ึงเพือ่การเรยีนรู ้ (ราชบณัฑติยสถาน, 2546) 

 การรู้สารสนเทศ  หมายถึง ทกัษะความสามารถของบุคคลในการกําหนดความ
ต้องการสารสนเทศ รู้ถึงความจําเป็นของสารสนเทศ เขา้ถึงสารสนเทศ สามารถประเมนิ
สารสนเทศ  และใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 กจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ หมายถึง กจิกรรมที่หน่วยงาน องค์กรหรอื
บุคคลจดัทาํขึน้เพื่อการสง่เสรมิทกัษะการรูส้ารสนเทศโดยวธิกีารต่าง ๆ  อยา่งหลากหลายที่
มุ่งให้บุคคลในชุมชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศ การเข้าถึง 
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ประเมนิ และใชส้ารสนเทศเพือ่เป็นเครื่องมอืสาํหรบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และเกดิการพฒันา
ตนเองตลอดเวลา 
 

ความสาํคญัของกิจกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

 

 เมื่อปจัจุบนัทุกคนยอมรบัว่าสารสนเทศเป็นสิง่จําเป็นทีต่้องนํามาเพื่อพฒันาตนเอง
แต่ตอ้งรูจ้กัรบัขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศเหล่านัน้อยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง ซึง่ในศตวรรษที ่ 
21  ผูท้ี่ทํางานในทุกสาขาวชิาชพีจะต้องมคีวามสามารถในการติดตามสถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในสาขาวชิาชพีของตนหรอืทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย รวมทัง้เหตุการณ์ใน
ด้านอื่นๆ ของสงัคม กล่าวได้ว่าทกัษะด้านสารสนเทศนับว่ามีความสําคญัยิง่สําหรบัทุก
วชิาชพี ซึ่งการเขา้ถงึ และการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศจะเป็นส่วนสําคญัของการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ (รงัสรรค ์สุกนัทา, 2543) ดงันัน้การจดักจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ
นับเป็นประโยชน์สําหรบัทุก ๆ คนที่อาจมอีาชพี ระดบัการศกึษา เพศ และวยัแตกต่างกนั 
แต่ตอ้งการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศเพื่อใหไ้ดร้บัหรอืใชส้ารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

จงึสรปุความสาํคญัของกจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศได ้ดงัน้ี 
 1. เพื่อสรา้งความตระหนักใหบุ้คคลเหน็ความสาํคญัของสารสนเทศทีต่อ้งนําไปใช้
ในชีวิตประจําวนัได้ และให้รู้เท่าทนัสารสนเทศที่หลากหลายในสงัคมปจัจุบนั เน่ืองจาก
สารสนเทศไม่ได้ถูกจํากดัอยู่ในรูปแบบสื่อสิง่พมิพ์เหมอืนเดมิแต่ได้เปลี่ยนไปสู่รูปแบบสื่อ
เทคโนโลยสีมยัใหมจ่งึจาํเป็นตอ้งมกีารพฒันาตนเองเพื่อรบัสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ถูกตอ้ง ตระหนักรูว้่าสารสนเทศอนัไหน “ตอ้งรู”้ (Must know) ถา้ไมรู่ ้จะไม่รู ้และไมเ่ขา้ใจ 
ลกัษณะไหน “ควรจะรู”้ (Should know) ถา้รูแ้ลว้จะช่วยใหเ้ขา้ใจดขีึน้ และลกัษณะไหน “ถา้รู้
กจ็ะด”ี (Good to know) ไม่จําเป็นมากแต่ถา้รูแ้ลว้จะทําใหด้มีากขึน้ (สมคดิ  อสิระวฒัน์, 
2543) 

 2. เพื่อกระตุน้ใหบุ้คคลมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ  คอื สามารถรูค้วามต้องการของ
ตนเอง สามารถเขา้ถงึสารสนเทศ รูจ้กัแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ รูจ้กัข ัน้ตอนหรอืเทคนิค การ
ค้นคว้าสารสนเทศ สามารถประเมินสารสนเทศที่ได้รบัอย่างมีคุณภาพ และสามารถใช้
สารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพหรอืประยุกต์สารสนเทศเดมิเขา้กบัสารสนเทศใหม่เกดิการ
พฒันาเป็นความรูใ้หมไ่ด ้
 3. เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คคลเกดิความเขา้ใจ และยอมรบัความจําเป็นของการมทีกัษะ
การรูส้ารสนเทศ ในยคุปจัจุบนัซึง่ในสงัคมไทยและสงัคมโลกไดม้กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา
แลว้มกีารใชส้ารสนเทศและความรูเ้ป็นกลไกขบัเคลื่อนการพฒันาดา้นต่าง ๆ แต่เมื่อจํานวน
สารสนเทศมปีรมิาณมากหรอืน้อยอาจเป็นอุปสรรคกไ็ด ้ ดงันัน้จงึจําเป็นต้องมทีกัษะการรู้
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สารสนเทศเพื่อพจิารณาเขา้ถึงและกลัน่กรองสารสนเทศเหล่านัน้ให้เหมาะสมและตรงกบั
วตัถุประสงคก์ารใชง้าน เมื่อบุคคลเขา้ใจและยอมรบัว่าทกัษะการรูส้ารสนเทศเป็นสิง่ทีข่าด
ไมไ่ดทุ้กคนจาํเป็นตอ้งมแีต่อาจแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัปจัจยัดา้นต่าง ๆ เช่น อาชพี การศกึษา 
อาย ุเพศ เป็นตน้ 
 4. เพื่อเปิดโอกาสใหบุ้คคลไดพ้ฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา เป็นการเพิม่พูนทกัษะ
การรูส้ารสนเทศจะก่อใหเ้กดิประสบการณ์และความชาํนาญแก่บุคคล ทาํใหเ้กดิความเชื่อมัน่
ในความสามารถของตนต่อการแก้ปญัหา และความพร้อมในการแสวงหาสารสนเทศมาก
ยิง่ขึน้ 
 5. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคคลที่มีทกัษะการรู้สารสนเทศ  เน่ืองจาก
บุคคลที่เป็นผู้รู้สารสนเทศ ถือเป็นทรพัยากรบุคคลที่มคีุณค่าที่ได้รบัการพฒันาด้านการ
เรียนรู้และเป็นประชากรที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะอยู่ในโลกของการแข่งขัน และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ได ้จงึมโีอกาสใชส้ารสนเทศจํานวนมากจนพฒันาเป็นความรูก่้อ
เกดิเป็นปญัญาเพือ่นํามาแกไ้ขปญัหาหรอืการดาํรงชวีติ 
 6. เพื่อปลูกฝงัทัศนคติที่ดีให้กับบุคคลเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ เพื่อนําไป
เสรมิสรา้งความรูด้า้นต่าง ๆ  แก่ตนเองทัง้ทางตรงและทางออ้ม  นอกจากน้ียงัสามารถช่วย
ถ่ายทอดหรอืเผยแพรท่กัษะการรูส้ารสนเทศแก่ผูอ้ื่นไดด้ว้ย  และมสี่วนร่วมสง่เสรมิใหส้งัคม
หรอืชุมชนเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรูไ้ด ้
 

เป้าหมายของกิจกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

 

 การรูส้ารสนเทศมใิชท่กัษะทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิป็นสิง่ทีบุ่คคลตอ้งสรา้งขึน้เพือ่
เป็นเครื่องมอืสาํหรบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ การรูส้ารสนเทศสาํหรบับางคนหรอืบางกลุ่มอาจ
เป็นการยาก  สาเหตุจากหลายปจัจยัจงึต้องอาศยัการแนะนําหรอืฝึกฝนดว้ยตนเอง ดงันัน้
กจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศจงึสาํคญัแต่จะใหก้จิกรรมประสบผลสาํเรจ็นัน้ ก่อนจดั
กจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศควรพจิารณาเกีย่วกบัเป้าหมายสาํคญั  คอื 
 1. การกาํหนดเป้าหมายบุคคล  เพื่อใหก้จิกรรมทีจ่ดัขึน้เหมาะสมกบัเป้าหมาย
และเกดิประโยชน์แก่เป้าหมายอย่างแทจ้รงิ หน่วยงาน องคก์รทีม่บีทบาทพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศควรศึกษาเป้าหมายบุคคลก่อนกําหนดประเภทของกจิกรรม เพื่อการรวบรวม
ขอ้มลูดา้นต่าง ๆ เชน่ เพศ วยัการศกึษา อาชพี ความสนใจ เศรษฐกจิ ปญัหาต่าง ๆ  

เป็นตน้  
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 2. การกาํหนดเป้าหมายกิจกรรม  ควรพจิารณาจากขอ้มลูพืน้ฐานของเป้าหมาย
บุคคล เช่น เพศ วยั อาชพี ความสนใจ เน่ืองจากความสนใจและต้องการของแต่ละเพศ วยั  
การศกึษา อาชพี แมจ้ะมคีวามคลา้ยคลงึกนับางส่วนแต่กย็่อมมคีวามแตกต่างกนัจากนัน้จงึ
กาํหนดกจิกรรมใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
 ในบทน้ีผู้เขียนจึงมุ่งเป้าหมายการจัดกิจกรรมพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศแก่
ประชาชนในชุมชนเพื่อใหต้ระหนักเป็นความสาํคญัของการรูส้ารสนเทศต่อการเป็นผูเ้รยีนรู้
ดว้ยตนเอง 
 

การวางแผนจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

 

 หน่วยงาน องคก์ร ทีม่บีทบาทเป็นแหล่งการเรยีนรู ้โดยเฉพาะหอ้งสมุดจาํเป็นตอ้งมี
การวางแผนการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมกีาร
วางแผนในลกัษณะของการคดิล่วงหน้าเกีย่วกบัภารกจิทีต่อ้งการใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดย
การกําหนดกลวธิ ี และมแีนวทางการปฏบิตัไิวช้ดัเจนจะทําใหผู้บ้รหิารหรอืผูป้ฏบิตังิานได้
ทราบว่าจะกระทําอะไร อย่างไร ทีไ่หน เมื่อใด กบัใคร และเพื่ออะไร จนกระทัง่สามารถสรุป
ขึ้นเป็นแผนการปฏิบตัิงานเพื่อไปดําเนินการในอนาคต เมื่อมแีผนแล้วผู้ปฏิบตัิตามแผน
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการทาํงานได ้ (สภุาพร  พศิาลบุตร, 2549 ; ณรงค ์ นนัทวรรธนะ, 
2547) 

 

  ความสาํคญัของการวางแผนต่อกิจกรรมพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ 

  การวางแผนเป็นสิง่ที่มคีวามสําคญัต่อการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ถือเป็นข้อ
ผกูพนัทีต่อ้งกระทาํการวางแผนจงึมคีวามสาํคญัดงัน้ี  (อนนัต ์ เกตุวงศ,์ 2534) 

  1.เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีสาํคญั  ผูป้ฏบิตัติามแผนสามารถศกึษาเรยีนรูว้ธิกีาร 
ขัน้ตอน  และกระบวนการปฏบิตังิานไดจ้ากแผนก่อนทีจ่ะลงมอืปฏบิตั ิดงันัน้จงึช่วยใหก้าร
ปฏบิตังิานเกดิประสทิธภิาพมากขึน้ 
  2.  เป็นตวักาํหนดทิศทางในเรื่องของความมุ่งหมายสาํหรบัหน่วยงาน
หรือองคก์รให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนได้รู้  และถอืเป็นกรอบสาํหรบัการตดัสนิใจใหผู้ป้ฏบิตัไิด้
เป็นอยา่งด ี
  3.  เป็นการช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานมองไปในอนาคต  ทําให้
มองเห็นโอกาสที่เป็นประโยชน์ที่ต้องทําให้สําเร็จ และมองเห็นปญัหาอุปสรรคที่เป็นภยั
คุกคามต่าง ๆ เพือ่หาทางป้องกนั ตลอดจนลดภาวะความเสีย่งต่าง ๆ  ได ้
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  4.  เป็นการตดัสินใจท่ีมีเหตุผล  เป็นการตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า  
โดยใชห้ลกัทฤษฎี แนวความคดิประกอบกบัขอ้มูลข่าวสาร ตวัเลข สถติต่ิาง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง  
จงึทาํใหก้ารตดัสนิใจเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
  5.  เป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้า  เมื่อมีการกําหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามความต้องการแล้วกจิกรรมต่าง ๆ จะต้องไดร้บัการพจิารณาตดัสนิใจในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ขัน้ตอน ทรพัยากร สถานที่ ผู้รบัผดิชอบ อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ทัง้น้ี
เพือ่ใหแ้ผนมคีวามสมบรูณ์ถูกตอ้งแลว้จงึนําไปปฏบิตั ิ
  6.  เป็นตวันําในการพฒันาตามหลกัการวางแผน  การมกีารวางแผนจะตอ้ง
มกีารกาํหนดวตัถุประสงค ์มเีป้าหมาย มกีารตดัสนิใจทีม่เีหตุผล มกีารปฏบิตัติามแผนและให้
บงัเกดิผลตามตอ้งการได ้
 

  ประโยชน์ของการวางแผนต่อกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

  การวางแผนเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีระบบทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน องคก์ร เพราะรูถ้งึวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และวธิกีารปฏบิตัอิย่างชดัเจน ดงันัน้
การวางแผนจงึมปีระโยชน์ต่อการเพิม่ประสทิธภิาพของงาน ดงัน้ี  (ธรีศกัดิ ์ อคัรบวร, 2540) 

  1.  ชว่ยใหก้จิกรรมทีจ่ะจดัทาํประสบความสาํเรจ็ไดเ้น่ืองจากแผนเปรยีบเสมอืน
คูม่อืการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบตามขัน้ตอนตามระยะเวลา 
  2.  ช่วยใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตัมิคีวามเขา้ใจตรงกนัลดความขดัแยง้เพราะการ
วางแผนเป็นการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยัขอ้มลูทีม่ใีนการป้องกนัปญัหา 
ต่าง ๆ  หากเกดิปญัหากส็ามารถแกไ้ขได ้
  3.  ช่วยใหก้ารใชท้รพัยากรเป็นไปอย่างประหยดัแต่ไดป้ระโยชน์สูงสุด เพราะ
การวางแผนจะคาํนึงถงึการใชท้รพัยากรทุก ๆ  ดา้นอยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 

  4.  ช่วยลดการปฏบิตังิานซํ้าซ้อนหรอืความเหลื่อมลํ้าเป็นการกําหนดบทบาท
หน้าทีร่บัผดิชอบของแต่ละฝา่ยไวช้ดัเจนผูป้ฏบิตังิานสามารถรูห้น้าที ่และช่วยใหแ้ต่ละฝา่ย
ประสานงานกนัไดด้ ี
  5.  ช่วยใหส้ะดวกในการมอบหมายงานตามลกัษณะงาน และขอบเขตหน้าที ่ 
ซึง่ระบุไวช้ดัเจน 
  6.  ช่วยใหเ้กดิการกระจายอํานาจโดยเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตัมิสี่วนร่วมในการ
แกป้ญัหา และการตดัสนิใจ 
  7.  ช่วยส่งเสรมิลกัษณะการทํางานเป็นทมี ผูป้ฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอ
กนั สง่เสรมิความเขม้แขง็ของหน่วยงาน องคก์ร 
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  8.  ชว่ยใหก้ารตรวจสอบ  การตดิตามผลงานไดอ้ยา่งสะดวก จากการกาํหนดไว้
ในแผนงานสามารถคาดคะเนอุปสรรคปญัหา และความสาํเรจ็ได ้
 กล่าวสรุป หน่วยงานองคก์รทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศใหแ้ก่ชุมชนควรใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนก่อนการจดักจิกรรม เน่ืองจากการ
วางแผนเป็นสิง่ทีจ่ดัทาํขึน้อย่างมหีลกัการ และเป็นระบบ สามารถนํามาใชใ้นการปฏบิตังิาน  
เพื่อให้เกิดการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตามต้องการ เช่น ต้องการรู้จ ักวิธีการสืบค้น
สารสนเทศจากอนิเทอรเ์น็ต  การสง่เสรมิการใชแ้หล่งการเรยีนรู ้ การแนะนําการใชห้อ้งสมุด  
การประเมนิสารสนเทศ  ดงันัน้การวางแผนการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศจงึ
เป็นสิง่ทีช่่วยใหห้น่วยงาน องคก์ร สามารถกําหนดงานตามตอ้งการ และปฏบิตังิานในแต่ละ
เรือ่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ขัน้ตอนการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

 

 การจดักจิกรรมเพือ่พฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศถอืเป็นภารกจิสาํคญัของหน่วยงาน
องคก์รทีเ่ป็นแหล่งการเรยีนรู ้ซึง่ทาํหน้าทีใ่หบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศ ความรูต่้าง ๆ 

ได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์เรยีนรู ้โดยเฉพาะหอ้งสมุดที่กระจายแพร่หลายอยู่
ทัว่ไป เช่น ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ล้วนเป็นแหล่ง
วทิยาการเพื่อการเรยีนรูข้องชุมชน การจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของแหล่ง
การเรยีนรูเ้หล่าน้ีจะจดัเป็นประจําหรอืครัง้คราวกไ็ด ้ซึง่อาจมทีัง้เชงิรบัและเชงิรุกในรปูแบบ
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย การจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศให้มี
ประสทิธภิาพนัน้หน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งควรดาํเนินการสาํคญั 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 

 1. ขัน้เตรียมการจดักิจกรรม 

  1.1 การกาํหนดแผนงาน  เมื่อหน่วยงาน องคก์ร ตอ้งการพฒันาทกัษะการ
รูส้ารสนเทศแก่ชุมชนควรต้องมกีารวางแผนโดยกําหนดวตัถุประสงค ์และรายละเอยีดการ
ดําเนินงานในอนาคตแบบกว้าง ๆ และกําหนดเป็นแผนงานของหน่วยงาน องค์กร ที่เป็น
ข้อกําหนดหรือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และแผนงานจะต้องมี
โครงการซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคญั และในแต่ละแผนอาจมหีลายโครงการก็ได้ เน่ืองจาก
แผนไม่สามารถจะดําเนินการไปไดห้รอืดําเนินไปไดแ้ต่ไม่มปีระสทิธภิาพ หากแผนนัน้ขาด
โครงการ อน่ึงโครงการจะทําใหแ้ผนงานมคีวามชดัเจน และเป็นแผนทีม่รีายละเอยีดนําไปสู่
การปฏิบัติได้ (สมคิด  พรมจุ้ย, 2544 ; ประชุม  รอดประเสริฐ, 2539) โดยมีลักษณะ
โครงสรา้งดงัภาพที ่ 8.1 
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ภาพที ่ 8.1  โครงสรา้งของแผนงาน 

   ตวัอยา่งจากภาพดงักล่าวอธบิายไดว้า่แผนงาน คอืการพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศแก่ชุมชน ซึ่งมีว ัตถุประสงค์สําคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อส่งเสริมชุมชนให้
สามารถใชแ้หล่งการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  2) เพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชนดา้นการ
เขา้ถงึสารสนเทศดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั  3)  เพื่อสนับสนุนชุมชนใหม้นิีสยัรกั
การอา่นและรูจ้กัแสวงหาสารสนเทศอยูเ่สมอ 
   กล่าวไดว้่าโครงการทุกโครงการควรต้องสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
แผนงาน อาท ิแผนงานการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชน ไดจ้ดัทาํโครงการเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผนงาน  ดงัน้ี 
   1. โครงการแนะนําการใช้บริการห้องสมุดประชาชน สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์อ้ที ่1 

   2. โครงการอบรมการสบืค้นสารสนเทศจากอนิเทอรเ์น็ต สอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์อ้ที ่2 

   3. โครงการคนืความรูสู้ชุ่มชน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ที ่3 

   สรุปได้ว่าการวางแผนงานถึงแม้จะเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
หน่วยงาน องคก์ร แต่ควรสนับสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืผูม้สี่วนรบัผดิชอบไดม้สี่วนร่วมใน
การกาํหนดแผนงานเพือ่ใหแ้ผนงานมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

  1.2 การจดัทําโครงการ  เมื่อหน่วยงาน องค์กร มแีผนงานเรยีบร้อยแล้ว  
จงึจดัทาํโครงการ โดยโครงการเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัการจดัทาํขึน้แลว้นําไปดาํเนินการเพื่อให้
บรรลุตามวตัถุประสงค์ของแผนงานที่กําหนดไว้ ซึ่งมรีายละเอียดในการดําเนินงานของ
กจิกรรมแต่ละกจิกรรมทีไ่ดก้าํหนดขึน้ โดยมรีปูแบบการดาํเนินทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวอ้ยา่งมรีะบบ 

แผนงาน
การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชน

โครงการ  1

แนะนําการใชบ้รกิาร
หอ้งสมดุประชาชน

โครงการ  2

อบรมการสบืคน้สารสนเทศ

จากอนิเทอรเ์น็ต

โครงการ  3

คนืความรูสู้ชุ่มชน
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มจุีดเริม่ตน้และจุดสิน้สุด มกีารใชท้รพัยากร และจะตอ้งมบุีคคลหรอืหน่วยงานรบัผดิชอบใน
การดําเนินงาน ซึ่งโครงการที่ดคีวรมลีกัษณะดงัน้ี  (ประชุม  รอดประเสรฐิ, 2539 ; มยุร ี 
อนุมานราชธน, 2551) 

   1.2.1  สามารถแกป้ญัหาของหน่วยงาน องคก์รได ้
   1.2.2 มีรายละเอียด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถ
ดาํเนินงานได ้
   1.2.3 รายละเอียดของโครงการต้องสัมพันธ์กัน อาทิ วัตถุประสงค์
สอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุผล วธิกีารดาํเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
   1.2.4  รายละเอยีดของโครงการต้องเขา้ใจง่าย และสามารถดําเนินตาม
โครงการได ้
   1.2.5  เป็นโครงการทีส่ามารถนําไปปฏบิตัไิดส้อดคลอ้งกบัแผนงาน 
   1.2.6  ตอ้งกาํหนดขึน้จากขอ้มลูจรงิทีไ่ดร้บัการวเิคราะหอ์ยา่งรอบคอบ 
   1.2.7  ไดร้บัการสนบัสนุนทางการบรหิารและทรพัยากรอยา่งเหมาะสม 
   1.2.8  มรีะยะเวลาทีเ่ริม่ตน้และสิน้สดุในการดาํเนินงานทีช่ดัเจน 
  1.3 การเขียนโครงการ  เป็นการเขยีนขอ้เสนอโครงการทีผู่เ้ขยีนจะต้องทํา
ความเข้าใจถึงหลักการเขียน และต้องเข้าใจโครงการที่จะเขียนทัง้หมดเพื่อเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชาพจิารณาความเป็นไปไดข้องโครงการซึง่เกีย่วขอ้งกบัความสาํคญัของโครงการ 
การจดัสรรงบประมาณ และอนุมตัโิครงการใหนํ้าไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้ดงันัน้การเขยีนโครงการ
จงึมอีงคป์ระกอบสาํคญัดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  (ณรงค ์ นันทวรรธนะ, 2547 ; มยุร ี อนุมาน
ราชธน, 2551) 

   1.3.1  ช่ือโครงการ  การตัง้ชื่อโครงการต้องมคีวามชดัเจนเหมาะสม  
เขา้ใจงา่ยสอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมาย และเน้ือหาสาระของโครงการ 
   1.3.2  หลกัการและเหตุผล  เป็นการบอกรายละเอยีดความสําคญัและ
ทีม่าของโครงการ โดยผูเ้ขยีนจะต้องระบุถงึเหตุผล ความจําเป็น ประโยชน์ที่จะไดร้บั และ
ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนโครงการให้เกิดความชดัเจนยิง่ขึ้นเพื่อเสนอต่อผู้พจิารณา
อนุมตัโิครงการไดเ้หน็ความสาํคญั และอนุมตัโิครงการใหส้ามารถดาํเนินการได ้
   1.3.3  วตัถปุระสงค ์ เป็นสิง่ทีช่ีแ้นวทางในการดําเนินงานของโครงการ 
และชีใ้หเ้หน็ว่าโครงการดาํเนินการเพื่ออะไร หรอืดาํเนินการเพื่อใหไ้ดผ้ลงานปรมิาณเท่าใด 
ซึง่จะแสดงถงึความต้องการทีจ่ะกระทําสิง่ใดสิง่หน่ึงใหป้รากฏขึน้ เป็นขอ้ความทีช่ดัเจน ไม่
คลุมเครือ สามารถวดัและประเมินผลได้ และแสดงให้เห็นถึงผลงานที่ต้องการจากการ
ดาํเนินงานตามแผนทีก่าํหนด 
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   1.3.4  เป้าหมาย  เป็นการระบุถึงความต้องการที่คาดว่าจะให้เกิดขึ้น
จากการดําเนินโครงการ ระบุผลที่เป็นเชิงปรมิาณหรือคุณภาพ และลกัษณะเฉพาะของ
ผลงาน โดยมรีะยะเวลาทีช่ดัเจนเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้
   1.3.5  วิธีดําเนินการ  เป็นการให้รายละเอียดในการปฏิบัติงาน  
โดยทัว่ไปมักจําแนกเป็นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนโดยบอก
รายละเอียดว่าจะทําอะไร อย่างไร เมื่อใด วธิีดําเนินการจะแสดงในลกัษณะแผนภูมแิท่ง  
(Bar chart) หรอืแผนภมูแิกนท ์(Gantt chart) เพือ่แสดงใหท้ราบถงึระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการ
ดาํเนินงานของกจิกรรมนัน้ ๆ 

   1.3.6  ระยะเวลาในการดาํเนินการ  เป็นการกําหนดระยะเวลาตัง้แต่
เริม่ตน้และสิน้สุดโครงการในลกัษณะวนัเริม่ตน้เดอืนปี และวนัสิน้สุดเดอืนปีเพื่อใหส้ามารถ
ดาํเนินโครงการไดส้าํเรจ็ตามทีก่าํหนดไว ้
   1.3.7  สถานท่ีดาํเนินการ  เป็นการระบุสถานที่ดําเนินโครงการเพื่อ
ความสะดวกในการจดัเตรยีมสถานทีใ่หพ้รอ้มก่อนจะทาํกจิกรรม 
   1.3.8  งบประมาณ  เป็นการแสดงรายละเอยีดของทรพัยากรดาํเนินการ
ทีจ่าํเป็นตอ้งใชจ้า่ย ซึง่ตอ้งจาํแนกรายการทรพัยากรดาํเนินการเป็นค่าใชจ้่ายประเภทต่าง ๆ 

เช่น ค่าวสัดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย เป็นจํานวนเงนิใหช้ดัเจน และประมาณการค่าใชจ้่าย
ของโครงการ และหากงบประมาณมแีหล่งที่มาหลายแหล่ง ควรระบุแหล่งงบประมาณที่
จดัสรรมาใหด้ว้ยเพือ่ชว่ยใหก้ารพจิารณาสนบัสนุน และอนุมตัโิครงการเป็นไปดว้ยด ี
   1.3.9  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  เป็นผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการ
ดําเนินโครงการเป็นการวเิคราะหห์รอืคาดหวงัผลที่จะไดร้บัเมื่อโครงการสิน้สุดลงสามารถ
แสดงใหเ้หน็ผลไดท้ัง้ทีเ่ป็นผลประโยชน์ทางตรงและทางออ้ม 
   1.3.10 การประเมินผลโครงการ เป็นการติดตาม ควบคุม และวัด
คุณคา่ของการดาํเนินโครงการ โดยกาํหนดเครือ่งมอืในการประเมนิผล 
   1.3.11 ผู้รบัผิดชอบโครงการ  เป็นการระบุเพื่อใหท้ราบว่าหน่วยงาน  
หรอืบุคคลใดทีร่บัผดิชอบโครงการ เพือ่ใหผู้พ้จิารณาอนุมตัโิครงการทราบวา่โครงการทีก่ําลงั
จดัทําขึน้เป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบ และภารกจิของหน่วยงานหรอืบุคคลนัน้อย่างแท้จรงิ  
และไดพ้จิารณาความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัผดิชอบโครงการ 
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ตวัอย่างโครงการ พฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ : คืนความรู้สู่ชมุชน 

 

ช่ือโครงการ พฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ  : คนืความรูสู้ชุ่มชน 
หลกัการและเหตผุล 

 “สงัคมแห่งการเรยีนรู”้  เป็นสงัคมทีป่ระกอบดว้ยบุคคลทีต่ระหนกัในความจาํเป็นและความสาํคญัของการเรยีนรู้
เพื่อดํารงชวีติในสงัคมให้ได้ดมีคีุณภาพตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 11 (2555-2559) รฐับาลมี
วสิยัทศัน์ทีต่อ้งการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นสงัคมอยู่เยน็เป็นสุขรว่มกนัมเีป้าหมายใหป้ระชาชนโดยรวมเป็น  “บุคคลแห่ง
การเรยีนรู”้  โดยใหม้คีวามตระหนกัถงึความสาํคญั และความจาํเป็นของการเรยีนรูม้คีวามใฝรู่ส้ามารถใชค้วามรูแ้กป้ญัหา
ในชวีติประจําวนัไดอ้ย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกบัสาขาวชิาสารสนเทศศาสตรท์ีม่เีป้าหมายทีจ่ะส่งเสรมิใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถิน่ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของสารสนเทศต่อการเรยีนรู ้และเพือ่ใหส้อดรบักบัแผนดงักล่าว ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ  

ตอ้งรูจ้กัพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูร้กัการเรยีนรู ้รูจ้กัการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง อาท ิการอ่าน การฟงั การใชส้ือ่สารสนเทศ
ต่าง ๆ จะทาํใหป้ระชาชนตระหนกัถงึความตอ้งการ การเขา้ถงึ การประเมนิ และการใชส้ารสนเทศ ใหเ้หมาะสมกบัตนเอง
และสงัคม ดงันัน้  เพือ่สนองนโยบายของรฐัทีต่อ้งการใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้สาขาวชิาสารสนเทศศาสตรจ์งึ
ไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ : คนืความรูสู้ชุ่มชน และเพือ่ใหน้กัศกึษาทีเ่รยีนรายวชิา การพฒันาทกัษะ
การรูส้ารสนเทศของชุมชนไดฝึ้กปฏบิตักิจิกรรมการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชน 
วตัถปุระสงค ์

 1.เพือ่สง่เสรมิทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชน 

 2.เพือ่สง่เสรมิใหชุ้มชนมกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ และตระหนกัถงึความสาํคญัของสารสนเทศ 
 3.เพือ่ใหชุ้มชนไดร้บัสารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการ 
 4.เพือ่ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กประสบการณ์การจดักจิกรรมการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชน 
เป้าหมาย 

 1.ชุมชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศมากขึน้ 

 2.ชุมชนไดต้ระหนกัถงึการเรยีนรูต้ลอดชวีติและเหน็ความสาํคญัของสารสนเทศมากขึน้ 
 3.มปีระชาชนในชุมชนเขา้รว่มกจิกรรม จาํนวน 80 คน 
 4.นกัศกึษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตรจ์าํนวน 24 คน มคีวามรูค้วามสามารถในการจดักจิกรรมการพฒันาทกัษะ
การรูส้ารสนเทศแก่ชุมชนได ้
วิธีดาํเนินการ 
 1.เสนอขออนุมตัโิครงการ 
 2.ประชุมนกัศกึษาเพือ่ชีแ้จงการดาํเนินงานและแบง่กลุ่มมอบหมายงาน 
 3.ตดิต่อประสานงานกบัผูนํ้าชุมชน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
 4.นกัศกึษาลงพืน้ทีเ่พือ่คดัเลอืกชุมชนกลุ่มเป้าหมาย และศกึษาบรบิทชุมชน 
 5.การดาํเนินกจิกรรม  ไดแ้ก่ 
  5.1ประชุมวางแผนการจดักจิกรรม 
  5.2จดัแสดงสือ่สารสนเทศต่าง ๆ เชน่ หนงัสอื แผน่พบั ป้ายนิเทศ และสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
  5.3จดัทาํรายชือ่หนงัสอื และสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่ใหบ้รกิารยมื 
  5.4จดักจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 
  5.5จดัทาํการประเมนิผลกจิกรรม 
 6.สรปุผลการดาํเนินงานและประเมนิผลโครงการ 
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ลาํ 
ดบั 

กจิกรรมดาํเนินการ 
ระยะเวลาดาํเนินการปี  2555 

มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 เสนอขออนุมตัโิครงการ                 

2 ประชุมเพือ่ชีแ้จงการดาํเนินงาน 
 และแบง่กลุ่มมอบหมายงาน 

                

3 ตดิต่อประสานงาน                 

4 ลงพืน้ทีแ่ละศกึษาบรบิทชุมชนกลุ่ม                 

 เป้าหมาย                 

5 

6 

การดาํเนินกจิกรรมตามทีก่าํหนดไว ้
สรปุผลการดาํเนินงานและประเมนิผล 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

ระยะเวลาในการดาํเนินการ 
 ภาคการศกึษา  ระหวา่งเดอืนมถุินายน – กนัยายน  2555 

สถานท่ีดาํเนินการ 
 1.บา้นพงัซ่อน ตาํบลพงัง ู อาํเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี 
 2.บา้นหนองตมู ตาํบลไชยวาน  อาํเภอไชยวาน จงัหวดัอุดรธานี 
 3.บา้นแป้น ตาํบลนาหนงั อาํเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย 
 4.บา้นโคกศรเีจรญิ ตาํบลปา่ไมง้าม อาํเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู

งบประมาณ 

 คา่วสัดุและอุปกรณ์  จาํนวน  5,000  บาท 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1.ชุมชนเหน็ความสาํคญัของการรูส้ารสนเทศและมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 2.ชุมชนไดร้บัความรูเ้พือ่นําไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้
 3.ชุมชนและนกัศกึษาไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั 
 4.นักศกึษามคีวามรูแ้ละประสบการณ์การจดักจิกรรมในชุมชน และทําใหม้พีฤตกิรรม บุคลกิภาพ ความอดทน 
และการมมีนุษยสมัพนัธด์ขี ึน้ 
การประเมินผลโครงการ 
 แบบสอบถาม การสงัเกต และรายงานโครงการ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤษมงคล จุลพูล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
 

   

  1.4  การขออนุมติัโครงการ  เมื่อเขยีนโครงการเรยีบรอ้ยแล้วจงึนําเสนอต่อ
ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขัน้ไปจนถึงผู้มอีํานาจได้ลงนามอนุมตัิ โดยผู้บงัคบับญัชาเป็นผู้
พจิารณาตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ และความซํ้าซ้อนของโครงการอื่น ๆ เพื่อ
ผูบ้งัคบับญัชาจะไดว้างแผนการจดัสรรงบประมาณไดเ้หมาะสมและสามารถตดัสนิใจอนุมตัิ
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โครงการไดอ้ย่างถูกต้อง  ดงันัน้ผูเ้ขยีนโครงการจะต้องเตรยีมเหตุผลใหเ้พยีงพอทีส่ามารถ
ชีแ้จงเพิม่เตมิได ้การเสนอขออนุมตัโิครงการจงึเป็นสิง่สาํคญัก่อนดาํเนินการ ดงัภาพที ่ 8.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 8.2  ตวัอยา่งการขออนุมตัโิครงการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ : คนืความรูสู้ชุ่มชน 

 2. ขัน้การดาํเนินกิจกรรม 

  เ ป็นขัน้ตอนการนําแผนหรือโครงการไปดําเ นินการเพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายของโครงการทีไ่ดก้ําหนดไว ้การนําโครงการไปดาํเนินการจะตอ้ง
มกีารวางแผนก่อนดําเนินการอย่างรดักุม อาท ิการเตรยีมบุคลากร การมอบหมายความ
รบัผดิชอบ การวางแผนกจิกรรมต่าง ๆ การประสานงาน การใชง้บประมาณ ทรพัยากร  
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 เป็นต้น ดงันัน้การนําโครงการไปดําเนินการจะต้องเป็นไปตามขัน้ตอนที่ได้กําหนดไว้
เรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มอีงคป์ระกอบสาํคญัต่อความสาํเรจ็ของโครงการ ดงัน้ี (สภุาพร พศิาลบุตร, 
2549) 

  2.1  การวางแผน (Planning) หมายถงึ การดําเนินการในการรวบรวมแนวคดิ
และขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการดําเนินการในลกัษณะทีว่่า จะทําอะไร ทําไปทําไม  
ทําเมื่อใด ทําที่ไหน ใครเป็นผูท้ํา และทําอย่างไร การวางแผนโครงการเป็นขัน้ตอนแรกที่
ผูร้บัผดิชอบโครงการหรอืผูเ้กี่ยวขอ้งจะต้องจดัทําและสรา้งความเขา้ใจใหเ้กดิขึน้จงึจะทําให้
การดาํเนินการเป็นไปดว้ยด ี
  2.2  การจดัหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจดัรูปแบบในการบรหิาร
โครงการรวมทัง้การจดัคนใหเ้ขา้กบังานโดยกําหนดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบใหช้ดัเจน จาํนวน
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เครื่องมอื และวสัดุอุปกรณ์ทีต่้องใช ้การจดัหน่วยงานเป็นขัน้ตอนทีแ่สดง
ถงึขอบขา่ยงาน ระยะเวลาทีต่อ้งกระทํา การประสานงานกบัหน่วยงานอื่น และกลไกในการ
ปฏบิตังิานอนัจะนํามาซึง่ประสทิธภิาพของงาน 
  2.3  การอํานวยการ (Directing) หมายถงึ การมอบหมายอํานาจหน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบในการดําเนินโครงการให้หน่วยงาน กลุ่มบุคคล และบุคคลได้ทราบว่ามี
ขอบเขตในการปฏบิตัภิารกจิมากน้อยเพยีงใด มกีจิกรรมใดบา้งทีต่อ้งกระทํา และอยูภ่ายใต้
การบงัคบับญัชาของผูใ้ดหรอืหน่วยงานใด นอกจากน้ีการอํานวยการยงัครอบคลุมถึงการ
กําหนดรายละเอียด และการอนุมตัิเบิกจ่ายทรพัยากรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบตัิงาน
โครงการ 
  2.4  การควบคุม (Controlling) หมายถงึการตรวจสอบตดิตาม และประเมนิผล
การดําเนินการโครงการเพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขจะทําให้ให้ความสําเรจ็ของ
โครงการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การจดัทาํรายงานความกา้วหน้าของการดาํเนิน
โครงการเพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดท้ราบ และเป็นการประชาสมัพนัธห์รอืเผยแพรโ่ครงการ 
  กล่าวไดว้่า  การดําเนินกจิกรรมถอืเป็นขัน้ปฏบิตักิารตามโครงการโดยบุคคล
หรอืกลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งพยายามทําใหทุ้กกจิกรรมของโครงการบรรลุเป้าหมายซึ่ง
โครงการอาจจะแตกต่างกนัทัง้ขนาด เช่น โครงการมขีนาดใหญ่ตอ้งใชบุ้คคล ทรพัยากร และ
ปจัจยัอื่น ๆ อกีมากเพื่อดําเนินการ หรอืโครงการมขีนาดเล็กไม่สลบัซบัซ้อนอาจใช้บุคคล
เพยีงคนเดยีวหรอืกลุ่มบุคคลจาํนวนไมม่ากนกักส็ามารถดาํเนินการได ้เช่น โครงการแนะนํา
การใชห้อ้งสมุด โครงการส่งเสรมิการอ่าน แมโ้ครงการจะต่างกนัหากมกีารวางแผนทีด่หีรอื
รูจ้กัการบรหิารโครงการแลว้มกัไม่ประสบปญัหามากนัก ยกตวัอย่าง โครงการพฒันาทกัษะ
การรูส้ารสนเทศ : คนืความรูสู้ชุ่มชน ซึง่เป็นโครงการขนาดเลก็มผีูร้ว่มโครงการประมาณ  

 5-6  คน ก่อนดําเนินกิจกรรมผู้จดักจิกรรมจะวางแผนร่วมกนั และดําเนินการตามแผนที่
กําหนดไว ้เช่น มกีารลงพืน้ทีเ่พื่อศกึษาบรบิทชุมชนกลุ่มเป้าหมาย แลว้นําขอ้มลูทีไ่ดร้บัมา
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วเิคราะห ์วางแผน กําหนดรปูแบบกจิกรรม และดําเนินงานในขัน้ตอนต่อไป  ดงัภาพที ่ 8.3 

และ 8.4 

 

 

ภาพที ่ 8.3  การลงพืน้ทีศ่กึษาบรบิทชุมชนก่อนทาํกจิกรรม 

 

ภาพที ่ 8.4  การสมัภาษณ์ผูนํ้าชุมชน 

 จากนัน้ผูจ้ดักจิกรรมดําเนินการจดักจิกรรมตามที่กําหนดไว้ โดยมกีารแบ่งหน้าที่
รบัผดิชอบอยา่งชดัเจนเพือ่ใหก้ารดาํเนินงานมปีระสทิธภิาพ  ดงัภาพ  8.5  และ  8.6 
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ภาพที ่ 8.5  การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการรูส้ารสนเทศแกชุ่มชน 

 

ภาพที ่ 8.6  การใชส้ารสนเทศของชุมชน  

  สรุปคือ การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ผู้จ ัดกิจกรรมหรือกลุ่มบุคคลที่
เกีย่วขอ้งจะตอ้งพยายามทาํใหก้จิกรรมของโครงการประสบความสาํเรจ็  3  ลกัษณะ คอื   
  1. สาํเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละบรรลุตามเป้าหมาย 
  2. สาํเรจ็ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
  3. สาํเรจ็ตามงบประมาณทีจ่ดัสรรให ้
 

 3. ขัน้การประเมินผลการจดักิจกรรม 

  การประเมนิโครงการเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีเ่กดิจากการดําเนินกจิกรรม
ต่าง ๆ  ซึง่จะทําใหท้ราบผลการดําเนินกจิกรรมทีท่ําไปนัน้ มคีวามเหมาะสมหรอืไมเ่พยีงใด  
ประสบผลสําเร็จตามที่มุ่งหวังหรือไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ กระบวนการมี
ประสิทธิภาพเพียงใด ควรดําเนินการต่อไปหรือควรปรบัปรุงในขัน้ตอนใดหรือควรยุติ
โครงการนัน้ การประเมนิโครงการถอืเป็นสิง่จาํเป็นทีท่าํใหท้ราบจุดออ่น จุดแขง็หรอืจุดทีค่วร
พฒันา และถอืเป็นการใหข้อ้มลู สารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบุคคล หรอืหน่วยงาน องคก์ร
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ต่าง ๆ ไดนํ้าผลที่ไดจ้ากการประเมนิไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันางานใหก้้าวหน้าทนัสมยั 
และทนัต่อการเปลีย่นอยา่งรวดเรว็ในปจัจุบนั 
  3.1  จดุมุ่งหมายของการประเมิน  เมื่อไดด้าํเนินกจิกรรมตามโครงการแลว้  
ควรทําการประเมนิโครงการเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูจ้ดักจิกรรม และความน่าเชื่อถอื
ของผลการดาํเนินงาน ซึง่การประเมนิจะเป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มลู ทาํใหไ้ดส้ารสนเทศ
ทีเ่ป็นประโยชน์โดยทัว่ไปการประเมนิโครงการมจุีดมุ่งหมายสาํคญัดงัน้ี  (เยาวด ี รางชยักุล  
วบิลูยศ์ร,ี 2551) 

    3.1.1  เพื่อเป็นเครื่องมอืของการรบัรองคุณภาพการจดักจิกรรมถงึแมจ้ะ
ไม่สามารถประกนัผลสมัฤทธิข์ ัน้สงูสุดของโครงการได ้แต่กส็ามารถรบัรองคุณภาพของการ
ใหบ้รกิารในระดบัหน่ึงไดเ้พือ่ใหเ้ป็นทีย่อมรบัและเป็นทีน่่าเชื่อถอื 
    3.1.2  เพื่อช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านงบประมาณได้รบัทราบปญัหาหรือ
อุปสรรค  โดยอาศยัหลกัฐานเชงิประจกัษ์จากสภาพการณ์ทีเ่ป็นจรงิ  เพื่อใหก้ารจดัสรรเงนิ
งบประมาณเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีเ่ป็นจรงิ 
    3.1.3  เพื่อช่วยใหไ้ดข้อ้มูลซึ่งเป็นสารสนเทศที่มคีุณค่า อนัเป็นผลผลติ
ทัง้ในดา้นทีพ่งึประสงคค์วบคูก่นัไป ถงึแมว้า่การดาํเนินโครงการต่าง ๆ ลว้นแต่มจุีดมุง่หมาย
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติทีพ่งึประสงคเ์ป็นหลกั แต่ในความเป็นจรงิแลว้กอ็าจจะมผีลผลติบางส่วนที่
ไมพ่งึประสงคเ์กดิตามมาดว้ย 
    3.1.4  เพื่อช่วยใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลบัจากผูร้บับรกิาร  ซึง่ขอ้มลูประเภทน้ี
ทําให้ทราบถึงข้อจํากดั และปญัหาต่าง ๆ ในการดําเนินงานเพื่อนํามาปรบัปรุงหรือเป็น
แนวทางในอนาคตใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ตลอดจนเพื่อก่อใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่าง
ผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 
  3.2 ขัน้ตอนของการประเมิน  การประเมนิโครงการเป็นกระบวนการชีว้ดัถงึ
คุณคา่ของโครงการทีไ่ดด้าํเนินการไปแลว้ และการประเมนิโครงการนัน้ควรดาํเนินการอยา่ง
มขี ัน้ตอนต่าง ๆ  อย่างเหมาะสมจงึจะทําใหผ้ลการประเมนิมคีุณภาพเป็นที่ยอมรบัได้  จงึ
นําเสนอขัน้ตอนการประเมนิโครงการออกเป็นขัน้ตอน ดงัน้ี  (สมคดิ  พรมจุย้, 2544 ; 

เยาวด ี รางชยักุล  วบิลูยศ์ร,ี 2551) 

    3.2.1  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  จะต้องศึกษา
รายละเอียดของโครงการอย่างชัดเจน สารสนเทศที่ได้ร ับนัน้จะทําให้เข้าใจภูมิหลัง 
วตัถุประสงค์ เป้าหมายการดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ  มากยิง่ขึน้ การทบทวนเอกสารถอืว่ามี
ความสาํคญัซึง่จะทําใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการไดอ้ย่างถูกตอ้งมากยิง่ขึน้จนสามารถ
กาํหนดแนวทางในการวางแผนประเมนิโครงการได ้
    3.2.2  การกําหนดวตัถุประสงค์ของการประเมนิ  จะต้องกําหนดกรอบ
หรอืแนวทางสําหรบัการประเมนิใหช้ดัเจนตอบคําถามใหไ้ด้ว่าการประเมนิครัง้น้ีมุ่งศกึษา
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อะไร มุง่ประเมนิดา้นใดบา้ง ประเมนิทาํไม  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการเกบ็รวบรวมขอ้มลูซึง่จะ
ทาํใหไ้ดข้อ้มลู สารสนเทศทีเ่ชื่อถอืได ้
   3.2.3  การออกแบบของการประเมนิ  เป็นการกาํหนดรายละเอยีดของแนว
ทางการประเมนิ  ขัน้น้ีตอ้งพจิารณาเกีย่วกบัขอ้มลูทีต่อ้งการศกึษานัน้มขีอ้มลูดา้นใดบา้ง จะ
สุ่มตวัอย่างอย่างไร เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใด จะวดัด้วยเครื่องมือประเภทใด  จะ
ประเมนิดว้ยเกณฑอ์ะไร และจะนําขอ้มลูมาวเิคราะหอ์ยา่งไร 
   3.2.4  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ  จะต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
เครื่องมอืแต่ละประเภทเป็นอย่างดจีงึจะสามารถสร้างเครื่องมอืได้อย่างมคีุณภาพสําหรบั
นําไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู เชน่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์  แบบสงัเกต เป็นตน้ เครื่องมอืที่
ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจะตอ้งสรา้งใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการประเมนิ และประเดน็ของ
การประเมนิ 
   3.2.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ประเมินจะต้องมีการเตรียมการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู และมกีารวางแผนเป็นอยา่งดเีพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นสมบูรณ์ตรงกบัความ
เป็นจรงิมากทีสุ่ด ซึ่งปจัจยัสาํคญัทีค่วรศกึษา คอื ตอ้งการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใด จะต้องเกบ็
ขอ้มูลที่ไหน จะเกบ็ขอ้มูลเหล่านัน้เมื่อใด จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบัใคร และจะเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูเวลาใด ซึง่การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัเพราะหากรวบรวมขอ้มลูเป็นไป
อยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพจะสง่ผลกระทบต่อการประเมนิ 
   3.2.6  การวิเคราะห์ข้อมูล  จะต้องนําข้อมูลมาตรวจสอบอย่างละเอียด 
และทําการวเิคราะหข์อ้มูลโดยจะต้องสอดคลอ้ง และเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ถา้หากขอ้มูล
เป็นเชงิปรมิาณสามารถนํามาวเิคราะหโ์ดยสถติต่ิาง ๆ เช่น ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ ซึ่ง
ปจัจุบนัสามารถใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยวเิคราะหจ์ะทําใหไ้ดผ้ลการวเิคราะหท์ีถู่กตอ้ง
และรวดเร็ว และหากข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพสามารถนํามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการ
วเิคราะหเ์น้ือหา การจดัลาํดบัความสาํคญัก่อนหลงั เป็นตน้ การวเิคราะหข์อ้มลูเหล่าน้ีเพื่อให้
ไดม้าซึง่ขอ้มลูทีถู่กตอ้งจนเป็นสารสนเทศสาํหรบัการตดัสนิใจได ้
    3.2.7  การรายงานผลการประเมนิ  จะต้องนําเสนอข้อมูลผลของการ
ประเมินโดยให้ครอบคลุมประเด็นสําคญั คือ วตัถุประสงค์ของการประเมิน ผลของการ
ประเมนิทัง้จุดเด่นหรอืจุดด้อย และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  จงึต้องจดัทํารายงานเพื่อนําเสนอ
ขอ้มลูไปใชส้าํหรบัการวนิิจฉยั การพฒันางาน และการตดัสนิใจ 
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ภาพที ่ 8.7  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการดาํเนินกจิกรรมกบัชุมชน 

 กล่าวไดว้่า การจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศหากมกีระบวนการในการ
ดําเนินงานอย่างเป็นขัน้ตอนจะช่วยใหป้ระสบผลสําเรจ็บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ได ้ 
เน่ืองจากไดม้กีารวางแผนกําหนดกลวธิ ี บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และมแีนวทางการ
ปฏบิตัไิวอ้ย่างชดัเจน และการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศจะประสบผลสําเรจ็
มากยิง่ขึ้นหากบุคคลมคีวามรบัผดิชอบหรอืให้ความร่วมมอือย่างเต็มศกัยภาพ ตลอดจน
ไดร้บัการสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่งพอเพยีง 
 

รปูแบบกิจกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

 

 การจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชนในสงัคมไทยนัน้รฐับาลควรให้
การสนับสนุนและส่งเสรมิอย่างต่อเน่ือง และหน่วยงาน องคก์รทีร่บัผดิชอบโดยตรงหรอืทีม่ี
สว่นเกีย่วขอ้งควรมบีทบาทในการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชนใหเ้พิม่
มากขึน้  หากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่นักเรยีน
และนกัศกึษาของสถานศกึษาในระบบจะแตกต่างกนัอยา่งเหน็ไดช้ดั ซึง่ในสภาพปจัจุบนัการ
รูส้ารสนเทศเป็นสิง่จําเป็น  เปรยีบเสมอืนเป็นอาวุธสําคญัที่บุคคลในทุกสภาพสงัคมต้องมี
พกพาไว้เพื่อป้องกนัตัว เมื่อพบกบัอนัตรายต่าง ๆ เหมือนกบัประชาชนในชุมชนหากรู้
สารสนเทศแล้วจะสามารถตระหนักรู้ความต้องการของตนเอง สามารถเขา้ถึงสารสนเทศ
พืน้ฐานทีจ่ําเป็นต่อการดาํรงชวีติ สามารถนําสารสนเทศไปใชอ้ย่างมวีจิารณญาณได ้และยงั
นําสารสนเทศที่ทนัสมยัไปช่วยเสรมิสรา้งความเจรญิก้าวหน้าใหแ้ก่ชุมชนสงัคมได้เพื่อให้
สอดรบันโยบายของรฐับาลทีมุ่่งส่งเสรมิใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูน้ัน้ประชาชน
ทุกชุมชนหรอืสงัคมตอ้งตระหนกัรูส้ารสนเทศอยา่งจรงิจงั 
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 กล่าวได้ว่า การจดักจิกรรมเพื่อใหชุ้มชนมทีกัษะการรูส้ารสนเทศตระหนักรูค้วาม
ตอ้งการ การเขา้ถงึ  การประเมนิ และการใชส้ารสนเทศได ้เมื่อประชาชนในชุมชนเกดิทกัษะ
ที่ดจีะสามารถใช้เป็นเครื่องมอืสําหรบัการเรยีนรู้ด้วยตนเองตลอดชวีติ ซึ่งรูปแบบการจดั
กจิกรรมควรเหมาะสมกบัชุมชนหรอืสอดคลอ้งกบัความสนใจ จงึนําเสนอรปูแบบของการจดั
กจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชน  4 รปูแบบ  ดงัน้ี 
 

 1. การเผยแพร่สารสนเทศ  (Information dissemination) 

  เป็นกจิกรรมทีห่น่วยงาน องคก์รต่าง ๆ ใชเ้พื่อเผยแพร่สารสนเทศไปยงัชุมชน  
กลุ่มเป้าหมาย ถอืเป็นการเผยแพรส่ารสนเทศเชงิรุก (Proactive) โดยทัว่ไปชุมชนอาจไม่ได้
รอ้งขอแต่อาจเป็นภารกจิสาํคญัของหน่วยงาน  องคก์รทีม่บีทบาทสาํคญัตอ้งดาํเนินงานตาม
นโยบายของแต่ละแหง่เพื่อการพฒันาหรอืรณรงคใ์หป้ระชาชนเกดิความรู ้ความเขา้ใจ สนใจ 
และเป็นการเพิม่ศกัยภาพการเรยีนรูข้องประชาชนด้วยการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 
เช่น ในพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 

ตามมาตรา 8 การสง่เสรมิสนบัสนุนการศกึษาตามอธัยาศยั ข้อ (1)ผูเ้รียนได้รบัความรู้และ
ทกัษะพืน้ฐานในการแสวงหาความรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในการน้ีหน่วยงาน
จงึมเีป้าหมายการดาํเนินงานตามแผนปี พ.ศ. 2551-2559 คอื คนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั 
มีโอกาส และทางเลือกที่จะเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายตามความต้องการ ความสนใจ (สํานักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั, 2551) ดงันัน้การเผยแพร่สารสนเทศจงึเป็นกจิกรรมอย่างหน่ึงที่
สามารถตอบสนองต่อการรู้สารสนเทศของชุมชนได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมซึ่งอาจทําได้
หลายวิธีแต่ละวิธีต้องให้เหมาะสมกับเพศ วยั การศึกษา ความสนใจ และลักษณะทาง
กายภาพของกลุ่มเป้าหมายในทีน้ี่ขอกล่าวถงึรปูแบบการจดักจิกรรมทีส่าํคญั  คอื 
  1.1 ห้องสมดุเคล่ือนท่ี  (Mobile library) 

    เป็นกจิกรรมบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศเคลื่อนที่เพื่อให้ชุมชนที่อยู่
หา่งไกลจากแหล่งการเรยีนรูห้รอืไม่สะดวกเขา้มาใชบ้รกิาร แต่ใหส้ามารถเขา้ถงึสารสนเทศ
ได ้ โดยส่วนใหญ่หน่วยงานทีดู่แลสาํคญั คอื กระทรวงศกึษาธกิาร เช่น หอ้งสมุดประชาชน  
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั เป็นตน้ ทีไ่ดด้ําเนินงานหอ้งสมุดเคลื่อนทีโ่ดยอาจมกีารประสานงาน
เพื่อขอความร่วมมอืกบัผูนํ้าชุมชนหรอืผูม้บีทบาทสําคญัในชุมชน เช่น กํานัน ผูใ้หญ่ อบต.  
และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น พฒันาชุมชน สาธารณสุข เกษตร เป็นต้น จะทําให้กิจกรรม
น่าสนใจ และประสบผลสาํเรจ็ยิง่ขึน้ 
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    1.1.1  วตัถปุระสงคข์องห้องสมดุเคล่ือนท่ี  การจดักจิกรรมหอ้งสมดุ 
เคลื่อนทีเ่ป็นบรกิารและเผยแพรค่วามรูแ้ก่ชุมชน จงึมวีตัถุประสงคส์าํคญั คอื (พรทพิย ์ 
สวุนัทารตัน์, 2551) 

      1.1.1.1  เป็นการใหแ้ละขยายโอกาสทางการศกึษาอย่างทัว่ถึง 
และสง่เสรมิการศกึษาตลอดชวีติแก่ประชาชนเพือ่พฒันาตนเอง 
      1.1.1.2  เป็นการขยายโอกาสในการเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศ ทํา
ให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลหรือไม่มโีอกาสในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างสะดวก  
สามารถรบัขอ้มลูขา่วสาร สารสนเทศไดม้ากขึน้ 
      1.1.1.3  เป็นการส่งเสรมิการอ่านใหป้ระชาชนไดร้บัความรู ้เหน็
คุณคา่ของการอา่น และป้องกนัการลมืหนงัสอืหรอืสนบัสนุนการไมรู่ห้นงัสอื 
      1.1.1.4  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
    1.1.2  หลกัการจดัห้องสมุดเคล่ือนท่ี  ผูจ้ดักจิกรรมจะต้องดําเนินการ
จดัหอ้งสมดุเคลื่อนที ่โดยทัว่ไปมหีลกัการสาํคญั  คอื 
      1.1.2.1 กําหนดวัตถุประสงค์  ผู้จ ัดกิจกรรมต้องกําหนด
วตัถุประสงค์ให้ชดัเจนว่าจดัเพื่อใคร และต้องการให้ได้รบัประโยชน์อย่างไรเพื่อให้การ
ดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
      1.1.2.2  ผูใ้ชบ้รกิาร  เป็นกลุ่มบุคคลทีผู่จ้ดักจิกรรมตอ้งคํานึงว่า
เป็นประชาชนกลุ่มอาชีพใด อายุใด ระดับการศึกษาใดเพื่อจะได้จดัเตรียมรูปแบบของ
กจิกรรม และสือ่ทรพัยากรสารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการและเหมาะสม 
      1.1.2.3  สือ่ทรพัยากรสารสนเทศ  เมือ่ไดก้ลุ่มผูใ้ชบ้รกิารแลว้  ผู้
จดักจิกรรมจะต้องคดัเลอืกและจดัเตรยีมสื่อทรพัยากรสารสนเทศทีเ่หมาะสมกบัความสนใจ
และความตอ้งการ ควรเป็นสือ่ทีท่นัสมยัหลากหลายรปูแบบเพือ่เป็นการดงึดดูความสนใจ 
      1.1.2.4  สถานที่ให้บริการ  ก่อนที่จะเข้าไปจดักิจกรรมผู้จ ัด
กจิกรรมควรตดิต่อประสานงานกบัเจา้ของพืน้ที ่อาจเป็นผูนํ้าชุมชนอยา่งเป็นทางการเพื่อขอ
ความช่วยเหลือหรือการอํานวยความสะดวก และสามารถวางแผนการใช้พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์และเหมาะสม 
      1.1.2.5  ระยะเวลาการให้บริการ ควรกําหนดวัน เวลา ให้
เหมาะสมกบัการจดักจิกรรมแต่ละครัง้ หากน้อยเกนิไปอาจไมท่ัว่ถงึหรอืหากมากเกนิไปอาจ
เป็นอุปสรรคในดา้นงบประมาณหรอืบุคลากร และการบรหิารจดัการ 
      1.1.2.6  การประชาสมัพนัธ ์ ควรขอความรว่มมอืจากผูนํ้าชุมชน
หรอืหน่วยงานของรฐัในพืน้ทีเ่พื่อขอใหป้ระชาสมัพนัธก์จิกรรมแก่ประชาชนในพืน้ที ่ ซึง่ควร
ทาํการประชาสมัพนัธก่์อนล่วงหน้าเพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ และมาใชบ้รกิารใหม้ากขึน้ 
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ภาพที ่ 8.8  รถหอ้งสมดุเคลื่อนที ่หอ้งสมดุประชาชนเฉลมิราชกุมาร ีอาํเภอจงัหาร  
   จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

      ทีม่า  (หอ้งสมดุประชาชนเฉลมิราชกุมาร ีอาํเภอจงัหาร, 2555) 

 

    1.1.3  รูปแบบของกิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี  เมื่อผูจ้ดักจิกรรมได้
กําหนดวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายใหช้ดัเจนว่าเป็นประชาชนประเภทใด กลุ่มใด และระดบั
การศึกษาใดเพื่อจะได้เตรียมรูปแบบและรายละเอียดของกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ซึง่สามารถจดัรปูแบบกจิกรรมออกเป็น  2  ประเภทได ้ คอื 
      1.1.3.1  บริการส่งเสริมการอ่าน  เป็นกิจกรรมที่กระทําให้
กลุ่มเป้าหมายเกดิความสนใจในการอ่าน เน้นความสําคญัและความจําเป็นของการอ่านซึ่ง
การอ่านมิใช่ทกัษะที่เกิดเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถเรียนรู้
เรื่องราวต่าง ๆ ไดอ้ย่างเขา้ใจถ่องแทไ้ม่ต้องอาศยัผูอ้ื่นใหช้่วยอ่านช่วยตีความหมาย การ
อ่านจําเป็นต้องฝึกฝนจนเป็นนิสยั ทัง้อ่านออก อ่านได้ และอ่านเป็น จนสามารถวเิคราะห์
วจิารณ์ ประเมนิค่าของสิง่ที่อ่านได้  (แม้นมาส  ชวลิต, 2546)  จึงถือได้ว่าการอ่านเป็น
ปจัจยัพืน้ฐานที่ช่วยพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของประชาชนในชุมชนโดยการแสวงหา
ความรู้ตามความต้องการจากทรพัยากรสารสนเทศที่จดัให้บรกิาร เช่น หนังสอื วารสาร 
หนังสือพิมพ์ โสตทศัน์ เป็นต้น ดงันัน้ผู้จดักิจกรรมต้องเตรียมสื่อทรพัยากรสารสนเทศ
หลากหลายประเภทเพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจในการอ่าน และพฒันาศกัยภาพการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองใหเ้กดิขึน้กบัประชาชน เน่ืองจากเมื่อประชาชนเรยีนจบการศกึษาภาคบงัคบักไ็ม่
ค่อยมโีอกาสเรยีนหนังสอืต่ออกีทําใหล้มืและอ่านเขยีนไม่ได ้จงึนบัว่าเป็นอนัตรายต่อตนเอง 
สงัคม และประเทศชาต ิการอ่านจงึเป็นองคป์ระกอบทีจ่ะช่วยใหป้ระชาชนไดร้บัความรูอ้ยา่ง
กวา้งขวาง ใหส้ามารถตดิตามอา่น แสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ดงัภาพที ่ 8.9 
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ภาพที ่ 8.9  บรกิารสง่เสรมิการอา่นหอ้งสมดุเคลื่อนที ่หอ้งสมดุประชาชนอาํเภอกนัตงั 
      จงัหวดัตรงั 
      ทีม่า  (หอ้งสมดุประชาชนอาํเภอกนัตงั, 2555) 

 

      1.1.3.2  ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด  การดําเนินกจิกรรม
หอ้งสมุดเคลื่อนที ่ผูจ้ดักจิกรรมต้องจดักจิกรรมส่งเสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมุดควบคู่กบัการ
บรกิารส่งเสรมิการอ่านเพื่อสรา้งเจตคตแิก่ประชาชนใหเ้หน็ความสําคญัของหอ้งสมุด และ
ประโยชน์ของการรูส้ารสนเทศทาํใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการแสวงหาสารสนเทศ
ที่ต้องการอ่านได้ กจิกรรมสําคญัได้แก่ แนะนําการอ่านหนังสอื การใช้หอ้งสมุดหรอืแหล่ง
เรยีนรู ้ การสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์น็ต  การประชาสมัพนัธ์กจิกรรมหอ้งสมุด  เป็น
ต้น  การบริการห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นการให้บริการเชิงรุกที่เป็นประโยชน์อย่างมากแก่
ประชาชนทีอ่ยู่ห่างไกลทําใหไ้ม่สะดวกหรอือาจเป็นเพราะไม่มเีวลาหรอืไม่เหน็ความสําคญั
ของหอ้งสมดุ 
    ดังนั ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสารสนเทศไม่ว่าด้วยวิธีใด จึงเป็น
ภาระหน้าที่ของห้องสมุดประชาชนที่จะต้องให้บรกิารสนเทศไปสู่ประชาชนในพื้นที่อย่าง
ทัว่ถงึ รวมทัง้ยงัมหีอ้งสมุดของสถาบนัการศกึษา หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชนได้
จดัใหม้บีรกิารหอ้งสมดุเคลื่อนทีอ่ยูใ่นปจัจุบนั 
 

  1.2  การจดันิทรรศการ  (Exhibition) 

    การจดันิทรรศการเป็นอกีรปูแบบหน่ึงของกจิกรรม ซึง่หน่วยงาน องคก์ร 
รวมทัง้แหล่งบริการสารสนเทศได้ใช้เป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่หรือประชาสมัพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศ ความรู้ต่าง ๆ ที่ต้องการนําเสนอประเด็นหรือรายละเอียดเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายเกดิความเขา้ใจทีถู่กต้อง การจดันิทรรศการจงึเป็นการแสดงสื่อทัง้ชนิดเดยีว
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หรอืหลายชนิดกไ็ด ้เช่น รูปภาพ โปสเตอร ์มลัตมิเีดยี ป้ายนิเทศ เป็นต้น จงึสามารถนําสื่อ
ประเภทต่าง ๆ มาช่วยสรา้งสสีนัเพื่อดงึดดูความสนใจ และกระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็ได้
หรืออาจมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบเพื่อให้เกิดความหลากหลายและน่าสนใจ การจัด
นิทรรศการเพื่อพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชนของหน่วยงาน องคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งจงึ
ต้องมกีารวางแผน เตรยีมการ และจดัการอย่างด ีโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของโอกาส 
เวลา สถานที ่และเน้ือหาทีต่อ้งการนําเสนอทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
    1.2.1  วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ  เ ป็นการกําหนด
วตัถุประสงค์ของหน่วยงาน องค์กรที่ต้องการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชน เช่น 
หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั เป็นต้น โดยต้องการแสดงหรอืทําเพื่อใหเ้กดิผล
อย่างไร จงึต้องกําหนดวตัถุประสงค์ในการดําเนินงานใหช้ดัเจน การจดันิทรรศการพฒันา
ทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ชุมชนจงึมวีตัถุประสงคส์าํคญั  คอื 
      1.2.1.1  เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ  
ความรู ้ เป็นการเพิม่พนูความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการนําไปใชส้าํหรบัเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
      1.2.1.2  เพื่อส่งเสรมิการใชบ้รกิารของแหล่งบรกิารสารสนเทศ  
ทาํใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจอนัด ีจนสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้
      1.2.1.3  เพือ่กระตุน้และสรา้งความสนใจทาํใหเ้กดิความเขา้ใจได้
ง่ายขึน้ เกดิทศันคติที่ด ีได้รบัความร่วมมอืหรอืให้การสนับสนุนในสิง่ที่หน่วยงาน องค์กร  
ตอ้งการ 
      1.2.1.4  เพื่อสร้างความพงึพอใจ และสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีต่อ
หน่วยงาน องค์กรที่มบีทบาทหน้าที่ในการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ จนก่อใหเ้กดิการ
ยอมรบัอนัมผีลต่อการจดักจิกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดง้า่ยขึน้ 
    1.2.2  ประเภทของนิทรรศการ  การจดันิทรรศการสามารถทาํไดห้ลาย
แบบ ผู้จดักิจกรรมพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศจึงต้องพิจารณาถึงวตัถุประสงค์ ความ
เหมาะสม และโอกาสที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายจะเข้ามาชมนิทรรศการ จึงสรุปประเภท
นิทรรศการออกเป็น  4 ประเภทสาํคญั  ดงัน้ี 
      1.2.2.1  นิทรรศการถาวร (Permanent exhibition) เป็นการจดั
นิทรรศการทีม่รีะยะเวลานานทีจ่ดัแสดงไวเ้ป็นประจาํไมเ่ปลีย่นแปลงเพื่อใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ชม
และศึกษาได้ตลอดเวลามักจัดแสดงในอาคาร มีการลงทุนเป็นจํานวนมาก ได้ร ับการ
ออกแบบทีด่มีมีาตรฐาน และเป็นการใหค้วามรูท้ีเ่ชื่อถอืได ้
      1.2.2.2  นิทรรศการชัว่คราว (Temporary exhibition) เป็น
นิทรรศการทีจ่ดัขึน้โดยใชร้ะยะเวลาไมน่านนกั มกัจดัเป็นครัง้คราวตามโอกาสสาํคญั  



244 
 

มุ่งนําเสนอเน้ือหาเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่สําคญัหรือตามกลุ่มผู้สนใจ นิทรรศการประเภทน้ี 
หน่วยงาน องคก์รนิยมจดัเน่ืองจากเป็นทีย่อมรบั ลงทุนไมส่งูมากนกัแต่สามารถเปลีย่นแปลง
บรรยากาศการใหค้วามรูแ้ละชว่ยดงึดดูความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได ้
      1.2.2.3  นิทรรศการเคลื่อนที ่(Travelling exhibition) เป็น
นิทรรศการทีจ่ดัทาํไวส้าํเรจ็แลว้เพือ่นําไปแสดงหมนุเวยีนในทีต่่าง ๆ ทาํใหส้ะดวกในการ
เคลื่อนยา้ยไปจดัในทีอ่ื่น ๆ วสัดุทีใ่ชต้อ้งแขง็แรง ทนทานเพราะตอ้งใชห้ลายครัง้ และตอ้ง
คาํนึงถงึความปลอดภยัในการขนยา้ย เป็นนิทรรศการทีห่น่วยงาน องคก์รตอ้งการสรา้งความ
เขา้ใจเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงหรอืเพือ่ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน 

      1.2.2.4 นิทรรศการออนไลน์ (Online exhibition)เป็นนิทรรศการ
รปูแบบใหม่ทีนํ่าเสนอเน้ือหาสาระความรูต่้าง ๆ โดยอาศยัเทคโนโลยเีขา้มาช่วยและจดัการ
กบัขอ้มลูในรปูแบบของการสื่อสาร เน้ือหา โดยวธิกีารจดักลุ่ม แบ่งแยก และถ่ายทอดเน้ือหา
ดว้ยขอ้ความ ภาพ และเสยีงในลกัษณะเป็นสือ่ผสมอยา่งน่าสนใจทาํใหผู้ส้นใจสามารถเขา้ถงึ 
ไดเ้หน็ เขา้ใจอย่างรวดเรว็ และเพลดิเพลนิ โดยแสดงนิทรรศการผ่านเวบ็ไซต์ (Web site) 

ขอ้ด ีคอื สามารถเคลื่อนยา้ยไดโ้ดยการคดัลอกไฟล ์(File) ซึง่จะทาํไดง้า่ยต่อการเคลื่อนยา้ย
ในการแสดง และขอ้จาํกดั คอื ผูเ้ขา้ชมไมส่ามารถสมัผสับรรยากาศ  การจบัตอ้งไดข้องวตัถุ 
และการดมกลิน่ ไดเ้หมอืนนิทรรศการประเภทอื่น ๆ (อานุภาพ  สกุลงาม, 2556) ปจัจุบนั
นิทรรศการออนไลน์กําลงัไดร้บัความสนใจจากหน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ รวมทัง้แหล่งบรกิาร
สารสนเทศไดใ้ชเ้ป็นช่องทางการเผยแพร่สาระความรูใ้หก้บัผูส้นใจไดอ้ย่างเรว็ขึน้ ดงัภาพที ่ 
8.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 8.10  นิทรรศการออนไลน์ สาํนกัทรพัยากรการเรยีนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีนุทร 
       ทีม่า  (สาํนกัทรพัยากรการเรยีนรูคุ้ณหญงิหลง อรรถกระวสีนุทร, 2556) 
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     ดงันัน้ผูจ้ดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศสามารถพจิารณา
เลือกประเภทของการจดันิทรรศการโดยให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ และความ
เหมาะสมในการนําเสนอเน้ือหาใหก้ลุ่มเป้าหมายเกดิการเรยีนรู ้และสามารถนําความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้
    1.2.3  หลกัการจดันิทรรศการ  การจดันิทรรศการใหเ้ป็นที่น่าดงึดูด
ความสนใจไดด้หีรอืมปีระสทิธภิาพนัน้ ตอ้งคาํนึงถงึหลกัการสาํคญั ดงัน้ี (พรทพิย ์
สวุนัทารตัน์, 2551) 

      1.2.3.1  จุดมุง่หมายของการจดั ผูจ้ดักจิกรรมตอ้งตัง้จุดมุง่หมาย
วา่จดัเพือ่อะไร เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทางดา้นวชิาการหรอืแสดงขัน้ตอนว่ามกีระบวนการ
วธิทีาํอยา่งไร 
      1.2.3.2  กลุ่มเป้าหมาย  ตอ้งคํานึงถงึกลุ่มเป้าหมายว่าอยู่ในวยั 
การศกึษา อาชพี อาศยัอยู่ในชุมชนเมอืงหรอืชนบท ทัง้น้ีเน่ืองจากมคีวามสนใจแตกต่างกนั
จงึตอ้งจดัหาเน้ือหา และวธิกีารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
      1.2.3.3 เน้ือเรื่องทีจ่ดั ควรเลอืกเรื่องทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ทีต่ ัง้ไว ้แลว้หาวธินํีาเสนอในรปูแบบทีน่่าสนใจตอ้งใหเ้หมาะสมกบัเวลา สถานที ่และโอกาส 
ตอ้งเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ 
      1.2.3.4  การออกแบบนิทรรศการ  ผูจ้ดักจิกรรมตอ้งออกแบบว่า
จะจดัในลักษณะใด และต้องให้กลมกลืนส่วนเน้ือหา และภาพประกอบมีความต่อเน่ือง
สมัพนัธก์นั ลาํดบัเน้ือเรือ่งใหเ้กดิความเขา้ใจไดง้า่ย คาํอธบิายตอ้งสัน้ กระชบัและไดใ้จความ  
และสิง่สาํคญัตอ้งใหไ้ดร้บัทัง้ความรู ้และความเพลดิเพลนิ 
      1.2.3.5  สื่อที่ใช้  ควรพจิารณาเลือกให้ตรงหรอืสอดคล้องกบั
เน้ือหา และจุดมุง่หมาย ควรใชส้ือ่ทีแ่ปลกใหมเ่พื่อช่วยดงึดดูความสนใจหรอืในบางครัง้มกีาร
จดัทาํสื่อประเภทอื่นเพิม่ขึน้ประกอบการจดันิทรรศการหรอืมกีจิกรรมประกอบเพื่อใหก้ารจดั
นิทรรศการมสีสีนัและน่าสนใจยิง่ขึน้ เช่น การสาธติ การตอบปญัหา การอบรม การอภปิราย  
เป็นตน้ เพื่อใหผู้ส้นใจไดม้โีอกาสเขา้มามสี่วนร่วม และเป็นการเพิม่คุณค่าใหก้บันิทรรศการ
มากยิง่ขึน้ 
      1.2.3.6  ช่วงเวลาในการจดั ควรพจิารณาวนั เวลา ใหเ้หมาะสม
กบัโอกาสทีจ่ดั โดยทัว่ไปการจดันิทรรศการควรมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 สปัดาห ์ และไม่
ควรเกนิ 1 เดอืน เพราะจะทาํใหเ้กดิความเบื่อหน่าย 
      1.2.3.7  การประชาสมัพนัธ์  เพื่อใหผู้ส้นใจเขา้รวมเป็นจํานวน
มากจึงจะถือได้ว่าการจัดนิทรรศการได้ผลคุ้มค่าและประสบผลสําเร็จควรทําการ
ประชาสมัพนัธล์่วงหน้า เชน่ เอกสาร โปสเตอร ์เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
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    กล่าวสรุปได้ว่า  การจัดนิทรรศการเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศแก่ประชาชนในชุมชนอกีรูปแบบหน่ึงทีผู่จ้ดักจิกรรมสามารถใชเ้ป็นทางเลอืกได้
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รบัความรู้หรือแนวทางการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์  ดงันัน้หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่มบีทบาทเกี่ยวขอ้งในการพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศแก่ชุมชนจะตอ้งหากลวธิโีน้มน้าวใจใหชุ้มชนไดต้ระหนกัรูถ้งึความสาํคญัของการ
รู้สารสนเทศ  การจดันิทรรศการจึงสามารถสร้างการตื่นตัว และกระตุ้นความสนใจแก่
ประชาชนในชุมชนได ้ซึ่งชุมชนกลุ่มเป้าหมายอาจมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั ผูจ้ดักจิกรรมจงึ
ต้องมคีวามรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดหีรอืต้องรู้หลกัการจดันิทรรศการ ทัง้น้ีเพื่อให้การจดั
นิทรรศการได้ผลคุ้มค่ากบัการลงทุน สนองตอบต่อวตัถุประสงค์และผู้ได้รบัผลประโยชน์
สงูสดุคอื ชุมชน 
 

 2. การฝึกอบรม  (Training) 

  เป็นกิจกรรมที่หน่วยงาน องค์กรที่มีบทบาทเกี่ยวข้องด้านการให้บริการ
สารสนเทศโดยเฉพาะหอ้งสมุดตอ้งการฝึกอบรมใหบุ้คคลทีข่าดทกัษะความรู ้ความเขา้ใจใน
การใชบ้รกิารสารสนเทศ ซึง่อาจมวีธิกีาร ขัน้ตอนการเขา้ถงึสารสนเทศทีแ่ตกต่างกนั ยิง่ใน
ปจัจุบนัเทคนิคในการเขา้ถงึสารสนเทศมกีารพฒันาหรอืเปลีย่นแปลงขึน้ใหมอ่ยูเ่สมอ จงึเป็น
ปญัหาและอุปสรรคในการเขา้ถงึหรอืตอ้งการใชส้ารสนเทศได ้การฝึกอบรมจงึเป็นกจิกรรม
พฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศที่สําคญั และจําเป็นสําหรบับุคคลหรอืประชาชนที่ต้องการ
พฒันาความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคต ิสาํหรบันําไปใชใ้นการแสวงหาความรู ้และการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ ดงันัน้จงึต้องดําเนินการจดัฝึกอบรมเพื่อใหเ้กดิทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่
บุคคลหรอืประชาชนในสงัคมชุมชนทุกระดบั 
  2.1  วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม  หน่วยงาน องค์กรจะต้องกําหนด
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมตามประเดน็ทีส่ําคญั ไดแ้ก่ จะอบรมใคร เรื่องอะไร อย่างไร  
เมื่อไร เป็นต้น การกําหนดวตัถุประสงค์ทําให้การดําเนินงานมคีวามชดัเจนขึ้น และการ
ฝึกอบรมจะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเข้าถึงสารสนเทศที่
เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ โดยทัว่ไปการฝึกอบรมจงึมวีตัถุประสงคส์าํคญั  3 ดา้น คอื  
(สภุาพร  พศิาลบุตร และยงยทุธ  เกษสาคร, 2549) 

    2.1.1  การพฒันาดา้นความรู ้(Knowledge) เพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกีย่วกบั กฎ ระเบยีบ วธิกีารปฏบิตัหิรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ
ใหม ่ๆ 

    2.1.2  การพฒันาดา้นทกัษะ (Skill) เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวาม
ชํานาญหรอืประสบการณ์มากขึ้น จากการฝึกปฏิบตัิจรงิหรอืทําแบบฝึกหดั และเกิดการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งกนั 
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    2.1.3  การพัฒนาด้านเจตคติ (Attitude) เพื่อสร้างทัศนคติที่ เ ป็น
ความรูส้กึนึกคดิใหถู้กตอ้ง และการสรา้งสรรคไ์มใ่หเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
    โดยวัตถุประสงค์เมื่อบุคคลได้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฒันาดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคต ิซึ่งมผีลต่อการรูส้ารสนเทศ  
สรปุไดด้งัน้ี (วจิติร  อาวะกุล, 2540)   

   

จากไมรู่ ้  เมือ่อบรมแลว้มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 
จากทาํไมไ่ด ้  เปลีย่นเป็นทาํได ้
จากการแกป้ญัหาไมไ่ด ้  แกป้ญัหาได ้
จากสิง่ทีส่ลบัซบัซอ้น  ไมส่ลบัซบัซอ้น เป็นไปตามลาํดบั เขา้ใจงา่ย 
จากสิง่ทีไ่มคุ่น้เคย  ใหเ้กดิความคุน้เคย ไมก่งัวล 
จากสิง่ทีป่ลกียอ่ย  รวบรวมเป็นหมวดหมู ่เป็นบทเป็นตอน  

เป็นเกณฑ ์

จากหลกัการทฤษฎ ี  เกดิการปฏบิตัไิด ้
   

 

  2.2  องค์ประกอบการฝึกอบรม  ก่อนการฝึกอบรมผู้จดักิจกรรมพฒันา
ทกัษะการรู้สารสนเทศจะต้องทําความเข้าใจองค์ประกอบการฝึกอบรมเพื่อดําเนินการ
ฝึกอบรมใหเ้ป็นที่สนใจ และทําใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ควรพจิารณาองคป์ระกอบสาํคญั ดงัน้ี  (นิรนัทร ์ จุลทรพัย,์ 2551 ; เพญ็จนัทร ์ สงัขแ์กว้, 
2544 ; นิรชรา  ทองธรรมชาต ิและคณะ, 2544) 

    2.2.1  วตัถุประสงค์การฝึกอบรม  เป็นการกําหนดวตัถุประสงค์หรือ
ความจาํเป็นในการฝึกอบรมว่าจะจดักจิกรรมใหบุ้คคลกลุ่มใด เรื่องใด วธิกีารใด ผูร้บัผดิชอบ
คอืใคร หากหน่วยงาน องค์กรไดก้ําหนดนโยบายไวอ้ย่างชดัเจน และใหก้ารสนับสนุนหรอื
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ จะสง่ผลใหก้ารฝึกอบรมแต่ละครัง้ดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    2.2.2  เน้ือหาการฝึกอบรม  เน้ือหาจะตอ้งอยูใ่นความสนใจหรอืเป็นเรื่อง
ที่หน่วยงาน องค์กรต้องการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ชุมชนจะต้องพจิารณาวธิกีาร
ฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา และควรจดัเตรยีมเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพือ่ประกอบ
ความเขา้ใจไดด้ยีิง่ขึน้ 
    2.2.3   ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมถอืเป็นหวัใจสําคญั
ของการจดักจิกรรมพจิารณาจากความสนใจ ความต้องการของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม โดย
อาจกําหนดคุณลกัษณะ จํานวน เช่น อายุ การศึกษา ประสบการณ์ เพื่อใหส้อดคล้องกบั



248 
 

วตัถุประสงค ์ซึง่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นผูม้อีทิธพิลสาํคญัต่อความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลว
ของการจดัฝึกอบรม 
    2.2.4   วธิกีารฝึกอบรม  เป็นรูปแบบหรอืกระบวนการจดักจิกรรมที่จดั
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้นตาม
วตัถุประสงค ์
    2.2.5   บุคลากรที่จ ัดการฝึกอบรม ต้องเป็นหน่วยงาน องค์กรหรือ
ผู้รบัผดิชอบการฝึกอบรมโดยตรงมบีทบาทและจดับุคลากรให้รบัผดิชอบในหน้าที่ต่าง ๆ  

ไดแ้ก่ 
     2.2.5.1  ผู้บริหาร  เป็นผู้มอีํานาจหน้าที่และรบัผดิชอบโดยตรง  
สามารถสัง่การเพือ่ใหเ้กดิการฝึกอบรมนัน้ ๆ เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
     2.2.5.2  ผูร้บัผดิชอบโครงการ  เป็นผูจ้ดัทําโครงการฝึกอบรมถอื
เป็นผูร้บัผดิชอบการฝึกอบรมโดยตรงเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

     2.2.5.3  วทิยากร  เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ใช้ในการอบรม  
อาจเป็นบุคลากรภายในหรอืภายนอกกไ็ด ้
     2.2.5.4  ประสานงาน  เป็นเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในการดําเนินงาน
การตดิต่อประสานงานเพือ่ใหเ้กดิการอบรมขึน้ 
    2.2.6  อาคารสถานที่  ควรมอีาคารสถานที่เพื่อใหก้ารฝึกอบรมเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ ขนาดของหอ้งควรมคีวามเหมาะสมและพอดกีบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  
อาจใช้หอ้งประชุม หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตัิการ และต้องมสีิง่อํานวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น  
หอ้งน้ํา สถานทีร่บัประทานอาหาร ทีพ่กั เป็นตน้ 
    2.2.7  อุปกรณ์และเครือ่งมอืโสตทศันูปกรณ์  เป็นสิง่อาํนวยความสะดวก
ที่ผู้ร ับผิดชอบการฝึกอบรมจําเป็นต้องจัดหามาไว้บริการแก่วิทยากรและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เชน่ คอมพวิเตอร ์เครือ่งขยายเสยีง ปากกาเขยีนไวทบ์อรด์ เป็นตน้ 
    2.2.8  งบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม อาจได้รบัจาก
หน่วยงานโดยตรงหรือเก็บจากผู้เข้ารบัการฝึกอบรม และอาจได้รบัการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก  เพือ่ทาํใหก้ารฝึกอบรมเป็นไปอยา่งสมบรูณ์แบบ 
    2.2.9  ระยะเวลา  ควรใหส้มัพนัธก์บัเน้ือหาและหวัขอ้ทีก่าํหนด หากมาก
หรอืน้อยเกนิไปจะทาํใหก้ารอบรมไมเ่กดิประสทิธภิาพ 

    2.2.10 การประเมินผล เพื่อประเมินผลจากการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กจิกรรมวา่เกดิผลอยา่งไร และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเพยีงใด หลงัจาก
การฝึกอบรมแลว้ จากนัน้จะไดส้รปุ ตดัสนิใจ และหาแนวทางแกไ้ขปรบัปรงุต่อไป 
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  2.3  วิธีการฝึกอบรม  การกําหนดวธิีการฝึกอบรมนัน้จะต้องให้สมัพนัธ์กบั
เน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม ซึง่อาจใชว้ธิกีารใดวธิกีารหน่ึงหรอืใชว้ธิกีาร 
หลาย ๆ  แบบ เพือ่สรา้งความสนใจแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และทาํใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  จงึนําเสนอวธิกีารฝึกอบรมทีส่าํคญั คอื (นนทวฒัน์  สขุผล, 2543 ; วจิติร  
อาวะกุล, 2540) 

    2.3.1  การบรรยาย (Lecture) เป็นการกําหนดความรูโ้ดยการบรรยาย  
มกีารอาศยัทฤษฎหีรอืวธิกีารต่าง ๆ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเขา้ใจ เช่น แนะนําหอ้งสมุด  
แนะนําการใชท้รพัยากรสารสนเทศ แนะนําการอ่าน มกีารใชส้ื่อต่าง ๆ ประกอบการบรรยาย  
จะทําให้ได้รบัความสนใจมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้ซกัถาม ซึ่ง
ผูบ้รรยายควรมคีวามรูห้รอืประสบการณ์ในเน้ือหาเป็นอยา่งด ี
    2.3.2  การสาธิต (Demonstration) เป็นการลงมอืกระทาํเพื่อแสดงใหผู้้
เข้ารับการอบรมได้เห็นจริง และเกิดความเข้าใจถึงกระบวนการหรือขัน้ตอนของการ
ปฏิบตัิงาน เช่น การสบืค้นฐานขอ้มูลออนไลน์ การสบืค้นโอแพค การสบืค้นอนิเทอร์เน็ต  
เป็นต้น เป็นเทคนิคที่เหมาะสมสําหรบัการฝึกทักษะที่เป็นขัน้เป็นตอน และใช้อุปกรณ์
เครือ่งมอืหรอืเทคโนโลยใีนการปฏบิตัโิดยมกีารบรรยายประกอบการสาธติดว้ย 
    2.3.3  การประชมุเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เป็นการสง่เสรมิใหผู้เ้ขา้
รบัการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ทัง้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัิ โดยส่วนแรกจะเป็นการใช้
ความรูข้องวทิยากรเพือ่เพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจแก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และสว่นทีส่องจะ
เป็นปฏบิตักิารของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อปฏบิตักิารจงึเป็นการฝึกอบรมที่ทําใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกอบรมได้ปฏิบตัิจรงิ โดยทัว่ไปจะมกีารบรรยายให้ความรูพ้ื้นฐานก่อนแล้วจงึลงมอื
ปฏบิตั ิ
    2.3.4  การอภิปราย (Panel discussion) เป็นการอภปิรายโดย 
วิทยากรที่มคีวามรู้หรือประสบการณ์ ในเน้ือหาที่เกี่ยวข้อง 3 - 5 คน เพื่อให้ข้อเท็จจริง 
ความคดิเหน็แก่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในลกัษณะสนับสนุนหรอืใหเ้หตุผลโต้แยง้ระหว่างกนั
และกนั ทําใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัความรูอ้ย่างกวา้งขวางเป็นกจิกรรมที่ดงึดูดความ
สนใจไดด้มีโีอกาสซกัถามได ้เหมาะกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจาํนวนมาก 
    2.3.5  การศึกษาดงูาน  (Field trip) เป็นการนําผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไป
ศกึษาหาความรูแ้ละประสบการณ์เพื่อใหเ้หน็ของจรงิ การปฏบิตัจิรงิในเรื่องทีฝึ่กอบรมโดย
วธิกีารไปศกึษายงัแหล่งหรอืสถานที่อื่นที่สามารถเพิม่พูนความรู ้ความเขา้ใจที่ลกึซึ้งมาก
ยิง่ขึน้ นอกจากน้ีเป็นการกระตุ้นความสนใจหรอืเป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการคดิหรอืตดัสนิใจที่
จะทํากิจกรรมนัน้ ๆ เช่น การจดัหมวดหมู่ทรพัยากรสารสนเทศ การใช้บริการหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกส ์การยมื-คนืทรพัยากรสารสนเทศ เป็นตน้ 
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 กล่าวได้ว่ากิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในรูปแบบการฝึกอบรมมี
ความสําคญัต่อประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมากเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึทรพัยากร
สารสนเทศในรปูแบบต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งเขา้ใจและรวดเรว็ขึน้ เป็นการฝึกทกัษะจากการปฏบิตัิ
จรงิเพื่อใหเ้กดิประสบการณ์ตรงทําใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ถอืเป็นภารกจิสําคญั
ของแหล่งบรกิารสารสนเทศทีต่อ้งมบีทบาทกระตุน้ใหป้ระชาชนรูจ้กัการแสวงหาสารสนเทศ
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ รูจ้กัการใช้หอ้งสมุด การสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศ การใช้อนิเทอรเ์น็ต  
เพื่อส่งเสรมิหรอืปลูกฝงัใหป้ระชาชนมคีวามใฝ่รูเ้พิม่พูนทกัษะและพฒันาตนเอง ซึ่งแหล่ง
บริการสารสนเทศจึงต้องทําหน้าที่อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศที่บุคคล
ต้องการ ดงันัน้จึงมีความจําเป็นต้องมีการจดัการฝึกอบรมเพื่อให้บุคคลมีทกัษะความรู ้
ความสามารถในการเขา้ถงึหรอืใชส้ารสนเทศตามตอ้งการก่อนทีจ่ะมคีาํถามวา่ การสบืคน้ 
โอแพคมวีธิกีารอยา่งไร  หอ้งสมดุมทีรพัยากรสารสนเทศประเภทใดบา้ง และหนงัสอือา้งองิมี
วธิกีารใชอ้ยา่งไร เป็นตน้  ดงัภาพที ่8.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 8.11  การฝึกอบรมการรูส้ารสนเทศ สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยันเรศวร 
ทีม่า  (สาํนกัหอสมดุมหาวทิยาลยันเรศวร, 2556) 

     

 3. การปฐมนิเทศ  (Orientation) 

  เป็นกจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ประชาชนทีส่าํคญัอกีรปูแบบหน่ึง  
โดยเฉพาะห้องสมุดที่เป็นแหล่งบรกิารสารสนเทศ ได้จดักิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเป็นการ
แนะนําหรอืชีแ้จงเบื้องต้นเกี่ยวกบัการใชบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศ เครื่องมอืสบืคน้ และ
กลยุทธ์การสบืคน้หรอืนําเสนอเกีย่วกบันโยบาย วตัถุประสงค ์บุคลากร โครงสรา้ง ระเบยีบ
ปฏิบัติ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น ให้แก่ประชาชนที่ต้องการรู้จ ัก
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หน่วยงาน องค์กรนัน้ ๆ โดยประชาชนอาจเป็นสมาชกิหรอืมคีวามสนใจเขา้มาใช้บรกิาร 
ดงันัน้การปฐมนิเทศจงึเป็นการแนะนําสารสนเทศทัว่ไปที่น่าสนใจอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลทีจ่ะไดรู้เ้รือ่งราวหรอืการใหบ้รกิารของหน่วยงาน องคก์ร ภายในระยะเวลาอนัสัน้ 
  3.1  วตัถปุระสงคข์องการปฐมนิเทศ  การปฐมนิเทศเป็นการใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจหรอืการชีแ้จงสิง่ต่าง ๆ  เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์แก่ผูร้บัชม จงึมวีตัถุประสงค์สําคญั  

คอื 
    3.1.1  เพือ่ใหผู้ร้บัชมไดรู้จ้กัคุน้เคยกบัหน่วยงาน องคก์รและเกดิทศันคติ
ทีด่ ี
    3.1.2  เพื่อเป็นการแนะนําผู้รบัชมได้รู้จกัขอ้มูล สารสนเทศทัว่ไปของ
หน่วยงาน องคก์ร 
    3.1.3  เพื่อเป็นการชี้แจงผู้รบัชมให้เขา้ใจเกี่ยวกบัวธิีการใช้บรกิารที่มี
พฒันาการใหม ่ๆ ของหอ้งสมดุเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 
    3.1.4  เพื่อเป็นการเชญิชวนใหม้าใชบ้รกิารต่าง ๆ และเป็นการเผยแพร ่ 
ประชาสมัพนัธห์น่วยงาน องคก์รใหเ้ป็นทีรู่จ้กั 
    3.1.5  เพือ่สรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งหน่วยงาน องคก์รกบัผูร้บัชม 
  3.2  วิธีการการปฐมนิเทศ  เพื่อให้การปฐมนิเทศมีความน่าสนใจผู้จ ัด
กจิกรรมควรพจิารณากลุ่มเป้าหมาย เช่น อายุ การศกึษา อาชพี จํานวน เป็นต้น เพื่อจะได้
หาวธิกีารใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย วธิกีารปฐมนิเทศในกรณีของหอ้งสมุดน้ีเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้ได้รู้จ ักห้องสมุดมากขึ้น และเป็นการเชิญชวนผู้ใช้เข้ามาศึกษาค้นคว้า 
ตลอดจนสง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามใฝรู่อ้ยูเ่สมอควรหาวธิกีารปฐมนิเทศทีเ่หมาะสมเพื่อให้
เกดิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั โดยใหผู้ใ้ชเ้กดิความประทบัใจทัง้สถานที ่การใหบ้รกิาร ดงันัน้จงึ
มวีธิกีารการปฐมนิเทศซึง่สามารถดาํเนินการได ้2 วธิ ี(จริวรรณ  ภกัดบุีตร และสมพร  
พทุธาพทิกัษ์ผล, 2551)  คอื 
    3.2.1  การนําชมโดยบุคลากรของหอ้งสมุด (Guided tour) หากผูช้มมี
จํานวนมากหรือน้อยโดยทัว่ไปนิยมใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์  สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ประกอบการแนะนําของบุคลากร จากนัน้จงึนําชมสถานที่จรงิหากผู้ชมมจีํานวนมากนิยม
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพราะหากมจีํานวนมากบุคลากรผูนํ้าชมจะดแูลไดไ้มท่ัว่ถงึทาํใหผู้ช้มอาจ
ได้ยนิการบรรยายขณะนําชมไม่ชดัเจน และหมดความสนใจได้ ผู้นําชมควรมคีวามรู้และ
ประสบการณ์ทีด่เีป็นผูม้บุีคลกิน่าประทบัใจ และมวีธิกีารพดูทีน่่าฟงั จะสามารถเชญิชวนหรอื
ชกัจงูใหผู้ช้มเกดิความสนใจเขา้มาใชบ้รกิารต่าง ๆ ไดง้า่ยขึน้ 
    3.2.2  การชมดว้ยตนเอง (Self – guidedtour) เป็นการเขา้ชมหอ้งสมุด
ดว้ยตนเองของบุคคลทีต่อ้งการรูจ้กั และสนใจเขา้มาใชบ้รกิารของหอ้งสมุดโดยผูเ้ขา้ชมอาจ
เดนิชมดว้ยตนเองซึง่หอ้งสมดุมกีารจดัเตรยีมสื่อหรอืคู่มอืต่าง ๆ แนะนําประกอบการชมดว้ย
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ตนเองของบุคคล และในปจัจุบนัสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามกา้วหน้าทนัสมยัยิง่ขึน้ ทํา
ให้ห้องสมุดต่าง ๆ นิยมจดัทําสื่อมลัติมเีดีย ประกอบด้วย รูปภาพ การ์ตูน เสยีง แผนผงั  
เป็นต้น ทําการเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์เพื่อแนะนําหอ้งสมุดแก่ผูส้นใจทัว่ไป ทําใหผู้เ้ขา้ชมไม่
จําเป็นต้องเดนิทางไปทีห่อ้งสมุดนัน้ ๆ แต่สามารถเขา้ถงึหรอืรูจ้กัหอ้งสมุดไดอ้ย่างสะดวก  
รวดเรว็ และประหยดั เหมาะสําหรบับุคคลทัว่ไปทีไ่ม่มโีอกาสไดเ้ขา้ชมหอ้งสมุดดว้ยตนเอง  
ดงัภาพที ่ 8.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.12 เวบ็ไซตแ์นะนําศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี
ทีม่า  (ศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร,ี 2555) 

 

 4. การสอน  (Teaching) 

  การสอนเป็นรปูแบบกจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศทีส่ถาบนัการศกึษา
หลายแห่งรวมทัง้หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวขอ้งได้จดัให้มขีึ้นในรูปแบบต่าง ๆ การสอนมี
จุดมุ่งหมายสําคญัเพื่อส่งเสรมิผูเ้รยีนหรอืผูส้นใจทัว่ไปใหเ้ป็นผูรู้ส้ารสนเทศ ซึ่งสามารถนํา
ทกัษะการรูส้ารสนเทศมาพฒันาศกัยภาพดา้นการเรยีนรู ้และผูเ้รยีนจะศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเองได้มากขึ้น สามารถทราบความต้องการของตนเองได้ บอกรายละเอียดแหล่ง
ทรพัยากรสารสนเทศ รูว้ธิกีารเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ ตลอดจนรูจ้กัเลอืกหรอืประเมนิ
สารสนเทศ และใชส้ารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ กล่าวไดว้่าการสอนการรูส้ารสนเทศ
จําเป็นสาํหรบัการศกึษาทุกระดบั และทุกสภาพการเรยีนรู ้ซึง่การศกึษาทีร่ฐัใหค้วามสาํคญั 

คอื การศกึษาในระบบ และการศกึษานอกระบบ และส่วนใหญ่มกีารส่งเสรมิสนับสนุนการ
สอนการรู้สารสนเทศแก่นักเรยีน นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง แต่การศึกษาตามอธัยาศยัเป็น
การศกึษาที่เกดิขึน้ตามวถิีชวีติที่เรยีนรูด้้วยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้ม 
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และโอกาส ไม่มหีลกัสตูร ไม่มเีวลาเรยีนทีแ่น่นอน ไม่จํากดัอายุ สามารถเรยีนไดต้ลอดเวลา
และเกิดขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดชีวิต  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน ,  2544) ดังนั ้น
สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรใหก้ารสนบัสนุนหรอืความร่วมมอื โดยมกีาร
สอนการรูส้ารสนเทศ เพือ่เตรยีมความพรอ้มเพือ่กระตุน้ใหป้ระชาชนเป็นบุคคลผูรู้ส้ารสนเทศ 
(Information literate person) อนัจะเป็นตวัชีว้ดัทีนํ่าพาสู่การเรยีนรูต้ลอดชวีติไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

  4.1  วตัถปุระสงค์ของการสอน  การสอนการรู้สารสนเทศไม่ว่าจะโดยคร ู 
อาจารย์ บรรณารกัษ์ และสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่างมเีป้าหมายที่ต้องการให้ผูเ้รยีนมี
ทกัษะการรูส้ารสนเทศเพื่อสามารถนําทกัษะไปใชไ้ดต้ลอดชวีติ การสอนจงึมวีตัถุประสงค์
สาํคญั คอื 
    4.1.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้สารสนเทศ และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 
    4.1.2  เพือ่ใหผู้เ้รยีนรูแ้หล่ง และรูจ้กักลยทุธก์ารสบืคน้สารสนเทศ 
    4.1.3  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ และประเมินสารสนเทศได้อย่างมี
วจิารณญาณ 

    4.1.4  เพื่อปลูกฝงัการใฝ่เรียนรู้ และใช้ทักษะการรู้สารสนเทศเป็น
พืน้ฐานในการแสวงหาสารสนเทศสาํหรบัพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
    4.1.5  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกกลุ่มอาชีพ ทุกคนในสงัคม ทุกระดบั
การศกึษา ทุกเพศ ทุกวยั เป็นผูรู้ส้ารสนเทศ และรูเ้ทา่ทนัสารสนเทศ 
  4.2 รปูแบบการสอน  การสอนการรูส้ารสนเทศไดพ้ฒันามาจากการสอนการ
ใช้หอ้งสมุดที่เน้นความรูเ้กี่ยวกบัหอ้งสมุด ทรพัยากรสารสนเทศ การจดัหมวดหมู่หนังสอื  
เครื่องมอืการสบืคน้ ตลอดจนการเขยีนรายงาน แต่ปจัจุบนัการสอนการรูส้ารสนเทศจะรวม
การสอนการใชห้อ้งสมุดไวด้ว้ยกนั แต่มขีอบเขตทีก่วา้งขึน้โดยผูเ้รยีนรูจ้กักําหนดขอบเขต
ความตอ้งการ รูแ้หล่งสารสนเทศทีห่ลากหลาย สามารถเขา้ถงึ ประเมนิ และใชส้ารสนเทศได ้ 
นอกจากน้ียังเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณถูกต้อง  
ปจัจุบนัการสอนการรูส้ารสนเทศมรีูปแบบทีห่ลากหลายโดยมสีถาบนัการศกึษาทัง้ในระดบั
โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้กําหนดขึ้นตาม
นโยบายของแต่ละแห่ง ผูเ้ขยีนจงึนําเสนอรูปแบบการสอน สําคญัคอื (ชุติมา  สจัจานันท์, 
2544 ; จริวรรณ  ภกัดบุีตร และสมพร  พุทธาพทิกัษ์ผล, 2551 ; Eisenberg, Michael, 

Lowe & Spitzer, 2004) 

    4.2.1  การสอนเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา   เป็นการสอนการรู้
สารสนเทศทีส่อดแทรกอยูใ่นรายวชิาต่าง ๆ เป็นการบรูณาการเน้ือหาการรูส้ารสนเทศเขา้ไป
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ในรายวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูรเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะการรูส้ารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา
นัน้ ๆ โดยผูส้อนอาจขอความรว่มมอืกบับรรณารกัษ์เพื่อใหค้ําแนะนําหรอือบรมแก่ผูเ้รยีนให้
ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการรูส้ารสนเทศเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีน 
    4.2.2  การสอนเป็นรายวิชาในหลักสูตร  เป็นรายวิชาหน่ึงของ
หลกัสตูรโดยขึน้อยูก่บันโยบายของสถาบนัการศกึษาแต่ละแหง่ว่าจะกําหนดใหเ้ป็นวชิาเลอืก
หรอืวชิาบงัคบัเป็นการสอนทีอ่าจมหีน่วยกติหรอืไม่มกีไ็ด ้ใหน้ักเรยีนและนักศกึษาเขา้เรยีน
ทุกคนโดยเฉพาะในระดบัปรญิญาตร ียกตวัอย่าง มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานีได้จดัใหม้ี
วิชาการรู้สารสนเทศ อยู่ในหมวดศึกษาทัว่ไปกําหนดเป็นวิชาบงัคบัของแต่ละหลกัสูตร
สาขาวชิาในระดบัปรญิญาตร ีมหีน่วยกติ ใชเ้วลาศกึษาหน่ึงภาคการศกึษา เป็นตน้ การสอน
โดยทัว่ไปมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ 
    4.2.3  บทเรียนออนไลน์  เป็นการสอนผ่านเว็บมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่อมลัตมิเีดยีมกีารจดัทาํเน้ือหาเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศออกเป็น
หน่วยย่อย ตามลําดับเน้ือหาโดยผู้เรียนต้องเรียนผ่านเว็บทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
บทเรยีนไดง้า่ยโดยไม่จาํกดัเวลา และสถานที ่ผูเ้รยีนมคีวามสะดวกในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
โดยไม่จําเป็นต้องเรยีนรวมกบัผูอ้ื่น ปจัจุบนัหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาหลายแห่งมบีรกิาร
สอนการรูส้ารสนเทศผา่นเวบ็ดว้ยระบบออนไลน์(Online tutorials)ซึง่เป็นเครื่องมอืทีท่นัสมยั 
น่าสนใจ เหมาะแก่การนําไปพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่บุคคลทีส่นใจ ดงัภาพที ่8.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 8.13  บทเรยีนออนไลน์การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ สาํนกัวทิยบรกิาร 
   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ทีม่า  (สาํนกัวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2553) 
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หลกัคาํนึงของผูจ้ดักิจกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

 

 ผู้จดักิจกรรมพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศเป็นผู้ที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่ให้จดั
กจิกรรม และไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงาน องคก์ร ไดแ้ก่ คร ูอาจารย ์บรรณารกัษ์  
นักสารสนเทศ และนักวชิาการศกึษา เป็นต้น ซึ่งการจดักจิกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้ต้อง
คํานึงถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลักการอื่น ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมประสบผลสําเร็จจะ
สามารถทาํใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมเปลีย่นแปลงทศันคต ิและพฤตกิรรมไปในทางทีก่ําหนดไวใ้น
วตัถุประสงค ์ทัง้น้ีผูจ้ดักจิกรรมจะตอ้งเตรยีมตวัใหพ้รอ้มศกึษาหาความรูอ้ยูเ่สมอก่อนดาํเนิน
กจิกรรมมกีารวางแผน รูว้ธิดีําเนินการ และการตดิตามผล จงึต้องเตรยีมการล่วงหน้า และ
ประการสําคญัของการจดักจิกรรม ส่วนใหญ่มกีารปฏบิตังิานเป็นกลุ่มหรอืเป็นทมี ตัง้แต่ 1 

คนขึน้ไป  กล่าวไดว้่าปจัจยัความสําเรจ็หรอืความลม้เหลวของการจดักจิกรรมนัน้กลุ่มหรอื
ทีมผู้จดักิจกรรมที่มปีระสิทธิภาพย่อมเป็นพลงัสําคญัของการจดักิจกรรมให้สําเร็จบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้
 1.  หลกัการจดักิจกรรม  ผูจ้ดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศทีป่ฏบิตังิาน
เป็นกลุ่มหรอืเป็นทมี ควรยดึหลกัการ ดงัน้ี  (ธรีศกัดิ ์ อคัรบวร, 2540) 

  1.1  เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจที่หน่วยงาน องค์กร  
มอบหมายใหโ้ดยทุกคนใหก้ารยอมรบั และถอืเป็นอุดมการณ์ทีช่ดัเจน 
  1.2  ปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความถนดั และความสามารถของ
แต่ละบุคคล โดยใหก้ารยอมรบัซึง่กนัและกนัวา่มคีวามสาํคญัเทา่กนั 
  1.3  เขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง  โดยตอ้งทาํภารกจิในสว่นรบัผดิชอบของ
ตนอยา่งเตม็ความสามารถ และเตม็ใจทีจ่ะชว่ยกนัและกนั 
  1.4  มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกบัความรบัผิดชอบ ถือความถูกต้องมากกว่า
ถูกใจ 
  1.5  เคารพในสทิธเิสรภีาพส่วนตวัของผูอ้ื่น และปฏบิตังิานโดยไม่เอาเปรยีบ
ผูอ้ื่น 
  1.6  มอีสิระในการทํางาน แต่เมื่อมปีญัหาต้องนําปญัหามาทําความเขา้ใจและ
แกไ้ขรว่มกนั 
  1.7  มีการปรึกษาหรือพบปะกันเสมอเพื่อความคุ้นเคยเป็นกันเองมีความ
ไวว้างใจและใหอ้ภยัซึง่กนัและกนั 
 2. ปัญหาและอุปสรรคของการจดักิจกรรม  การจดักจิกรรมลกัษณะเป็นกลุ่ม
หรอืเป็นทมีย่อมมปีจัจยัสําคญัที่ทําให้เกิดปญัหา และอุปสรรคส่งผลให้การปฏิบตัิงานไม่
บรรลุวตัถุประสงคห์รอืไมม่ปีระสทิธภิาพ (Gido & Clements, 1999) รายละเอยีดดงัน้ี 
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  2.1 เป้าหมายไม่ชัดเจน  ผู้ร ับผิดชอบโครงการต้องบอกรายละเอียดของ
วตัถุประสงคแ์ก่กลุ่มหรอืทมีอย่างชดัเจนมกีารสื่อสารในลกัษณะประชุม ปรกึษา หารอื เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ความเขา้ใจตรงกนั 
  2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน ผู้ร ับผิดชอบโครงการควร
มอบหมายบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบแก่สมาชิกกลุ่มทุกคน หรอืมสี่วนเกี่ยวข้องกบั
สมาชกิคนอื่น ๆ เพื่อใหเ้หน็ความรบัผดิชอบของตนเอง หรอืภารกจิของสมาชกิคนอื่น ๆ  

ดว้ย 
  2.3 การขาดพันธะผูกพัน  ผู้ร ับผิดชอบโครงการควรให้ความสําคัญด้าน
บทบาทของสมาชิกกลุ่ม โดยให้ความสนใจหรือบํารุงขวญักําลงัใจ และให้การสนับสนุน  
เพือ่ใหส้มาชกิเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานจะทาํใหง้านเกดิความกา้วหน้า 
  2.4 การตดิต่อสือ่สารไมด่ ี ผูร้บัผดิชอบโครงการตอ้งมกีารประชุมเพื่อรบัทราบ
ขอ้มลูโดยใหส้มาชกิกลุ่มรายงานความกา้วหน้าหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ผูร้บัผดิชอบโครงการ
ควรมกีารแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารกบัสมาชกิกลุ่มอยู่เสมอ และใหส้มาชกิกลุ่มมสี่วนร่วม
แกไ้ขปญัหาต่าง ๆ รว่มกนั 
  2.5 การเปลีย่นแปลงของสมาชกิกลุ่ม เมื่อบุคลากรในหน่วยงาน องคก์ร มกีาร
เปลี่ยนแปลง เช่น โยกย้าย ลาออก ย่อมส่งผลกระทบต่อสมาชกิกลุ่ม ดงันัน้ผู้รบัผดิชอบ
โครงการต้องพจิารณาเลอืกบุคคลที่มคีวามสามารถ และทกัษะในการปฏบิตัิงานหลาย ๆ  

ดา้น 
  2.6  พฤตกิรรมของสมาชกิกลุ่ม สมาชกิกลุ่มบางครัง้แสดงออกในลกัษณะการ
ทําลายความสามคัคีนําไปสู่ความแตกแยกทําให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง ซึ่ง
ผูร้บัผดิชอบโครงการควรหาวธิกีารแกไ้ขทีถู่กตอ้งและเหมาะสมเพื่อหาแนวทางป้องกนัความ
ขดัแยง้หรอืแตกแยกทีส่ง่ผลกระทบต่อสมาชกิกลุ่มและการปฏบิตังิาน 
 3. คุณลักษณะของสมาชิกกลุ่มผู้จ ัดกิจกรรม   การจัดกิจกรรมเป็นการ
ปฏบิตังิานของสมาชกิกลุ่มทีต่อ้งอาศยัเทคนิค วธิกีาร และความเขา้ใจ ซึง่ลกัษณะสาํคญัของ
สมาชกิกลุ่มทีด่คีวรมคีุณลกัษณะ ดงัน้ี 
  3.1 มีความมุ่ งมัน่  รับผิดชอบต่องานที่ ได้ร ับมอบหมายเพื่ อ ให้บรร ลุ
วตัถุประสงคข์องงาน 
  3.2 มีความรู้สึกภาคภูมิใจ รกัในความเป็นสมาชิกกลุ่ม และสนุกในการทํา
กจิกรรมกลุ่ม 
  3.3 มคีวามรู ้ประสบการณ์ และมคีวามสามารถในการแกไ้ขปญัหาได ้
  3.4 ไม่เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง เจ้าอารมณ์ ต้องมเีหตุผล มจีติใจที่เปิดกว้าง  
รบัฟงัความคดิของคนอื่น 
  3.5 มทีศันคตทิีด่ต่ีอสมาชกิกลุ่ม ตอ้งรูจ้กัแยกแยะเรือ่งสว่นตวัและเรือ่งงาน 
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  3.6 มคีวามสามคัค ีไมเ่หน็แก่ตวั ซื่อสตัย ์จรงิใจต่อกนั ไมป่ระสงคร์า้ยต่อ 
คนอื่น 
  3.7 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าพูดกล้าแสดงออกในงานที่ตน
รบัผดิชอบ 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศทุกรูปแบบเป็นกิจกรรมที่ต้อง
ปฏบิตังิานร่วมกบัสมาชกิกลุ่มหรอืทมีอยู่เสมอโดยผูร้บัผดิชอบโครงการต้องมคีวามเขา้ใจ
เทคนิคการจัดการโครงการ และเทคนิคการปฏิบัติร่วมกับคนอื่นเพื่อผลักดันให้การ
ปฏบิตังิานบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีก่าํหนด 
 

บทสรปุ 

 

 ในบทน้ีผู้เขยีนได้นําเสนอการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศแก่ชุมชน
เพื่อให้เหน็ความสําคญัและจําเป็นของการรู้สารสนเทศในยุคปจัจุบนั ซึ่งการรู้สารสนเทศ
จะต้องเสรมิสร้างให้เกิดขึ้นกบัประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลกลุ่มใด ชุมชนไหนก็ตามต้อง
ได้รบัการพฒันาศกัยภาพด้านการเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง การจดักจิกรรมพฒันา
ทกัษะการรูส้ารสนเทศจงึเป็นวธิกีารสําคญัทีส่ามารถสรา้ง และส่งเสรมิใหป้ระชาชนเป็นผูรู้้
สารสนเทศได้ไม่ว่าจะโดยรูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศ การฝึกอบรม การประชุม การ
ปฐมนิเทศ และการสอน เพราะหากไม่พฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศจะทําใหป้ระชาชนขาด
ความรู ้ความสามารถในการใชบ้รกิารสารสนเทศจากแหล่งการเรยีนรูต่้าง ๆ จดัเป็นอุปสรรค
สําคญัเพราะคุณภาพของประชาชนจะสะท้อนได้จากความรูท้ี่มทีี่จะนําไปใช้ในการพฒันา
ประเทศชาต ิ อยา่งไรกต็ามการจดักจิกรรมตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากหน่วยงาน องคก์รทีม่ี
บทบาทเกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็นภาครฐั เอกชน ประชาชน ตัง้แต่การวางแผน การดําเนินการ  
และการตดิตามและประเมนิผล และถงึแมว้่าหน่วยงาน องคก์ร บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งมกีารจดั
กิจกรรมมากมาย แต่ประชาชนไม่ให้ความสนใจก็จะไม่เกิดประโยชน์ หากเป็นเช่นน้ี  
หน่วยงาน องค์กร ต้องมบีทบาทร่วมกนักําหนดเป็นนโยบายอย่างชดัเจนเร่งส่งเสรมิและ
สนับสนุนใหป้รากฏผลเป็นรปูธรรม คอืใหป้ระชาชนมทีกัษะการคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง ไม่
ว่าความรูน้ัน้จะอยู่ในสื่อประเภทใด สามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีม่กีารพฒันาขึน้ใหม่เรื่อย ๆ 

ได ้ ดงันัน้การจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศจงึเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชาติ
เพราะหากเพกิเฉยจะทาํใหป้ระชาชนในชาตขิาดปญัญาทีเ่ฉลยีวฉลาดกย็อ่มเป็นไปได ้
 



 

บทท่ี 9 

 

การมีส่วนร่วมพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศของชมุชน 

 

 สงัคมไทยไม่สามารถหยุดน่ิงอยู่กบัทีไ่ดใ้นภาวะแขง่ขนัในตลาดโลก จงึตอ้งเร่งสรา้ง
ความได้เปรยีบในด้านทรพัยากรมนุษย ์กล่าวคอื มนุษยม์กีารเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ 
รฐับาลทุกยุคสมยัจงึไดม้กีารดาํเนินการปฏริปูการเรยีนรูทุ้กรปูแบบ เพื่อใหป้ระชาชนในชาติ
ได้เรยีนรู้เท่าทนักระแสการเปลี่ยนแปลงของสงัคม สนับสนุนให้มกีารสรา้งสงัคมแห่งการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ แต่อุปสรรคสาํคญัประการหน่ึงของการเรยีนรูข้องบุคคล คอื การขาดทกัษะ
การรูส้ารสนเทศ ซึง่ถอืเป็นปจัจยัสาํคญัทีร่ฐับาลควรเร่งใหก้ารสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
กลุ่มใด ชุมชนใด ควรมโีอกาสไดร้บัการสนับสนุนอย่างเท่าเทยีมกนั โดยหน่วยงาน องคก์ร
ต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ควรมสีว่นรว่มกนัคดิ รว่มวางแผน รว่มปฏบิตั ิเพื่อพฒันาทกัษะ
การรู้สารสนเทศ โดยการถ่ายทอดความรู้ อบรม รณรงค์ หรือรูปแบบอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้หาก
หน่วยงาน องคก์รต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง มสี่วนร่วมกนัสนับสนุน และส่งเสรมิใหป้ระชาชนทัว่ไป
ได้เข้าใจ และเห็นความสําคญัของการรู้สารสนเทศ จะทําให้ประชาชนสามารถแสวงหา
ความรูท้ีจ่ําเป็นต่อการดํารงชวีติไดอ้ย่างรวดเรว็ขึน้ และจะทําใหส้งัคมหรอืชุมชนเป็นสงัคม
แหง่การเรยีนรูไ้ดต้ามเจตนารมณ์ของรฐั 
 

แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการมีส่วนรว่ม 

 

 การมสี่วนร่วม มกีารนํามาใชใ้นกระบวนการพฒันาหลายๆ ดา้น ได้แก่ การศกึษา 
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และวฒันธรรม ในสงัคมไทยแนวคดิทฤษฎกีารมสีว่นรว่มมปีรากฏ
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นตน้มา (โกวทิย ์
พวงงาม, 2553) โดยการมสี่วนร่วมในกจิกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง แต่ปจัจุบนัการมสี่วนร่วม
มไิด้ถูกจํากดัเฉพาะภาคประชาชนเท่านัน้ ยงัมกีารรวมพลงัในลกัษณะเบญจภาค ีได้แก่ 
ภาครฐั ภาคเอกชน องค์การพฒันาเอกชน นักวิชาการ และประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งในการพฒันาไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ มากขึน้ และในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่
การวเิคราะห ์การวางแผน การทํากจิกรรม และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของทุกฝ่าย 
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ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพฒันาที่มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกระบวนการหน่ึงของ
แนวคดิการมสีว่นรว่ม (ปารชิาต ิ วลยัเสถยีร และคณะ, 2552) 

 การมสี่วนร่วมจงึเป็นองค์ประกอบสําคญัที่สามารถนํามาเป็นเครื่องมอืสําหรบัใชใ้น
การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของสงัคมไทยได ้ซึ่งการรูส้ารสนเทศเป็นกลไกสนับสนุน
การศกึษาทีส่าํคญัของบุคคล ซึง่สอดคลอ้งตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 

มาตรา 22 ที่ต้องการยดึหลกัว่า ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้
นอกจากน้ีในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ไดก้ําหนดไวว้่า การ
จดัการศกึษาที่เป็นการศกึษาทางเลอืกของประชาชน การเรยีนรูด้ว้ยตนเองและการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ ย่อมไดร้บัความคุ้มครองและส่งเสรมิที่เหมาะสมจากรฐั จะเหน็ได้ว่าทัง้ภาครฐั 
และเอกชน ไดต้ระหนักถงึการมสี่วนร่วมที่จะร่วมมอืกนัพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องคน
ไทย อาทเิช่น สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษาร่วมกบัมูลนิธศิกึษาพฒัน์ ไดจ้ดัใหม้กีาร
ประชุมสมัมนาทางวิชาการ เรื่อง การพฒันาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปญัญาแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ที ่1 ขึน้ ในระหว่างวนัที ่16 - 17 มกราคม 2556 ซึ่งมผีูเ้ขา้ร่วมจากหลาย
ภาคส่วน โดยมหีลกัการและนโยบายที่สําคญัประการหน่ึง คอื การพฒันาการเรยีนรู้ของ
ประชาชนในชุมชนชนบท เกิดทกัษะการเรยีนรู้ มคีวามรู้ การคดิวเิคราะห์ได้ (สํานักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา, 2556) 

 กล่าวได้ว่า การมสี่วนร่วมจะก่อให้เกิดความร่วมมอืจากทุกฝ่ายในการร่วมกนัคดิ 
ร่วมกนัทํา ในกจิกรรมต่างๆ รวมทัง้การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของชุมชน ทัง้ภาครฐั 
เอกชน นักวชิาการ และประชาชน ต้องร่วมกนัส่งเสรมิ หรอืรณรงค ์ใหป้ระชาชนทุกระดบั
ชุมชนและสงัคม มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และเหน็ความสาํคญัของการรูส้ารสนเทศ ซึง่จะตอ้งทาํ
อย่างต่อเน่ือง โดยต้องอาศยักระบวนการมสี่วนร่วมในทุกระดบัของการปฏิบตัิงานตาม
ภารกจิหน้าที ่เพือ่ใหก้ารดาํเนินกจิกรรมประสบผลสาํเรจ็อยา่งมคีุณภาพ 

 

  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

  คําว่า การมสี่วนร่วม (Participation) นักวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั 
ขึน้อยู่กบัความเขา้ใจ และแนวคดิ ในที่น้ีจะกล่าวถงึความหมายของการมสี่วนร่วมนัยหน่ึง
ของลกัษณะหลกัการหรอืกระบวนการในการพฒันา ดงัน้ี 
  ประเวศ  วะส ี(2550) กล่าวว่า เป็นกระบวนการทีม่กีารเชื่อมโยงระหว่างภาครฐั 
และภาคอีื่นๆ นอกจากรฐั เชน่ เอกชน ประชาชน ชุมชน และองคก์รต่างๆ ใหไ้ดม้โีอกาสเขา้
มาร่วมในการคดิ ตดัสนิใจ และร่วมแรงร่วมใจในการพฒันา เพราะการพฒันาทีท่รงพลงัและ
ยัง่ยนืในสงัคมประชาธิปไตยเกิดจากการพฒันาที่ผู้เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนได้ร่วมคดิ ร่วม
ตดัสนิใจ รว่มแรงรว่มใจในการดาํเนินการ และรว่มรบัประโยชน์จากการพฒันา 
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  โกวทิย ์ พวงงาม (2553) กล่าวว่า เป็นการตดัสนิใจของบุคคล กลุ่มองค์กร ใน
การเขา้ร่วมกระบวนการการทํางานที่อาศยัความพรอ้มเพรยีง เพื่อสร้างพื้นที่ทัง้ด้านการ
ทํางาน และจติใจ ที่จะมุ่งไปสู่ความสําเรจ็ตามทีไ่ดก้ําหนดไว ้โดยขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ความคดิ ระบบความเชื่อ และความยดึมัน่ถอืมัน่ ภายในตวัตนของแต่ละบุคคล 
แต่ละหน่วยงาน องค์กร ทําใหผู้เ้กี่ยวขอ้งสามารถเขา้ใจสถานการณ์ของงาน โดยภาพรวม
ทัง้หมดทําให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน องค์กร ที่อยู่ในกระบวนการคิด ริเริ่ม 
ตดัสนิใจ การวางแผน และดาํเนินงาน การมสีว่นรว่มจงึเป็นหวัใจของการเสรมิสรา้งพลงัการ
ทาํงานรว่มกนัเป็นกลุ่มทีม่ปีระสทิธภิาพในการพฒันา 
  เสรมิศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์ (2537) กล่าวว่า บุคคลหรอืคณะบุคคลเขา้มาช่วยเหลอื 
สนับสนุน ทําประโยชน์ในเรื่องหรอืกจิกรรมต่างๆ อาจเป็นการร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ 
หรือกระบวนการบริหาร ซึ่งประสิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่กับการรวมพลังของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบัองคก์รนัน้ ในการปฏบิตัภิารกจิใหบ้รรลุเป้าหมาย 
  Cumming &Worley (2005) หมายถงึ การมสีว่นรว่มเป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คคล
เขา้มามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ใชค้วามรู ้และทกัษะในการแกไ้ขปญัหาการปฏบิตังิาน ทํา
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง และการพฒันาในดา้นการปฏบิตังิานทีม่คีุณภาพ 

  Allender &Spradley (2005) หมายถงึ การทีบุ่คคลมวีตัถุประสงคใ์นการ
เปลีย่นแปลงรว่มกนั ซึง่ตอ้งมสีว่นรว่มมากทีส่ดุในทุกขัน้ตอนของกระบวนการ การรว่มมอื
กนัมคีวามสาํคญัเพราะทาํใหไ้ดค้วามคดิ และความเขา้ใจในตนเอง ในการเปลีย่นแปลงทีม่คีา่
มาก ในการวางแผนการเปลีย่นแปลง การมสีว่นรว่มจะสามารถขจดัอุปสรรค และความ
ขดัแยง้ต่างๆ ทาํใหไ้ดร้บัการยอมรบั และมคีวามต่อเน่ืองในการดาํเนินกจิกรรม 
  จากความหมายทีก่ล่าวมาขา้งต้นจะเหน็ไดว้่า การใหค้วามหมายของการมสี่วน
ร่วม มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั คอื เป็นกระบวนการทีท่ําใหบุ้คคล กลุ่ม หน่วยงาน องคก์ร ได้
เขา้มามโีอกาสรว่มกนัวางแผน ดาํเนินกจิกรรม การตดัสนิใจ เพือ่ใหก้ารปฏบิตักิจิกรรมบรรลุ
วตัถุประสงค ์จงึสรุปไดว้่า การมสี่วนร่วม หมายถงึ กระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหบุ้คคล กลุ่ม 
หน่วยงาน องคก์รต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากรฐั เอกชนหรอืชุมชน ไดเ้ขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้งใน
ลกัษณะของการร่วมคดิร่วมวางแผน ร่วมตดัสนิใจ ร่วมปฏบิตั ิร่วมประเมนิผล และร่วมรบั
ประโยชน์จากการพฒันาเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ด้วยความร่วมมอื ร่วมใจ 
ตัง้ใจ สมคัรใจของทุกฝา่ย อนัเป็นพลงัทีม่ปีระสทิธภิาพในการพฒันา 
 

  ความสาํคญัของการมีส่วนร่วม 

  การมีส่วนร่วมเป็นปจัจัยที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล กลุ่ม 
หน่วยงาน องคก์ร นําไปสูก่ารปฏบิตังิานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ได ้กล่าวไดว้่าการมสีว่นรว่มนัน้
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เป็นแนวทางหน่ึงในการเสรมิสรา้ง และปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหม้คีุณภาพ การมสี่วนร่วม
จงึมคีวามสาํคญั ดงัน้ี 
  นรนิทรช์ยั  พฒันพงศา (2547) อธบิายถงึความสาํคญัของการมสีว่นรว่ม ดงัน้ี 
  1.  ทําใหม้กีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การมสี่วนร่วมกนัทํากจิกรรม ทําใหแ้ต่ละฝ่าย
ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนไปสู่การยอมรับความแตกต่าง อันเป็นรากฐานสําคัญของ
ประชาธปิไตย 
  2.  ทําใหง้านที่ยากบางอย่างสําเรจ็ขึน้มาได ้งานหลายอย่างหากทําผูเ้ดยีวหรอื
ทาํน้อยคนอาจไมส่าํเรจ็ ตอ้งใหผู้ม้ารว่มงานมากคนจงึจะสาํเรจ็ เช่น การสรา้งบา้น การสรา้ง
เจดยี ์หรอืงานบางอย่างต้องการความร่วมมอืโดยตลอด เช่น การลดปรมิาณขยะ จงึต้องให้
คนทัง้ชุมชนเหน็ดว้ยและรว่มกนัปฏบิตั ิ
  3.  ทําใหบุ้คคลคดิช่วยตนเอง เพราะถ้ารฐัเป็นฝ่ายทําใหก้จ็ะรอความช่วยเหลอื 
หากมารว่มกนัพจิารณา อาจทาํบางสิง่บางอยา่งไดเ้อง และจะรว่มดแูลรกัษาสิง่นัน้มากขึน้ 
  4.  ทาํใหค้วามชว่ยเหลอืนัน้ตรงกบัทีต่อ้งการ โดยเฉพาะการมสีว่นรว่มในขัน้การ
ระบุประเด็นปญัหาและความต้องการ จึงไม่เกิดปญัหาที่สร้างไว้เพื่อใช้แล้วไม่ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
  สมัฤทธิ ์ กางเพง็ (2544) กล่าวถงึ ความสาํคญัของการมสีว่นรว่ม ดงัน้ี 
  1.  การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิด และอภิปรายร่วมกันระหว่าง
ผูเ้กีย่วขอ้ง ทําใหเ้กดิความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย ทําใหก้ารปฏบิตัมิคีวามเป็นไปไดม้ากกว่า
การคดิเพยีงคนเดยีว 
  2.  การมีส่วนร่วมมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทําให้เกิดการต่อต้านน้อยลง ใน
ขณะเดยีวกนัก็จะเกิดการยอมรบัมากขึ้น นอกจากน้ี ยงัเป็นวิธีการที่ผู้บรหิารสามารถใช้
ทดสอบวา่สิง่ทีต่นเองรูต้รงกบัสิง่ทีผู่ร้ว่มงานหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชารูห้รอืไม ่
  3.  เปิดโอกาสใหม้กีารสือ่สารทีด่กีวา่ สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูและประสบการณ์
ในการทาํงานรว่มกนั ตลอดจนการเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั 
  4.  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน หรอืผู้เกี่ยวข้องมโีอกาสได้ใช้ความสามารถ และ
ทกัษะในการทาํงานรว่มกนั เกดิความมน้ํีาใจ และความจงรกัภกัดต่ีอหน่วยงานมากขึน้ 
  5.  การมสี่วนร่วมทําใหผ้ลการปฏบิตัิงานดขีึน้ การตดัสนิใจมคีุณภาพมากขึ้น 
และส่งเสรมิใหก้ารปรบัปรุงงานมคีวามเป็นไปไดสู้ง ตลอดจนผูร้่วมงานมคีวามพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานมากขึน้ดว้ย 
  กล่าวสรปุไดว้า่ การมสีว่นรว่มมคีวามสาํคญัต่อการปฏบิตังิาน เพราะจะทาํใหเ้กดิ
ความเขา้ใจระหว่างกนั ช่วยเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ีเกดิการเรยีนรูจ้ากแนวความคดิ ทํา
ใหไ้ดร้บัประสบการณ์ การมสีว่นรว่มจงึเสมอืนเป็นเครื่องชีว้ดัการปฏบิตังิาน หรอืกจิกรรมให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ได ้
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  กระบวนการมีส่วนร่วม 

  การมสี่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดกระบวนการพฒันาตัง้แต่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการ ทําให้ได้แสดงความคดิเหน็ ความรู้ ความสามารถ การปฏิบตัิงาน และการ
พจิารณาแกไ้ขปญัหาในกจิกรรมพฒันา การมสีว่นรว่มจงึเป็นวธิกีารนําไปสูก่ารพฒันา 
  ปารชิาต ิ วลยัเสถยีร และคณะ (2552) กล่าวถงึ กระบวนการมสีว่นรว่ม มดีงัน้ี 
  1.  การศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุน้ใหป้ระชาชนไดร้่วมกนัเรยีนรูส้ภาพของ
ชุมชน การดําเนินชวีติ ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเบื้องต้นในการทํางาน 
และรว่มกนัคน้หาปญัหา ตลอดจนการจดัลาํดบัความสาํคญัของปญัหา 
  2.  การวางแผน โดยจะมกีารรวมกลุ่มอภปิราย และแสดงความคดิเหน็เพื่อการ
กาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์วธิกีาร แนวทาง การดาํเนินงาน และทรพัยากรทีจ่ะตอ้งใช ้
  3.  การดาํเนินการพฒันา โดยการสนับสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงนิทุน 
หรอืการเข้าร่วมบรหิารงาน การใช้ทรพัยากร การประสานงาน และดําเนินการขอความ
ชว่ยเหลอืจากภายนอก 
  4.  การรบัผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นการนําเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ทัง้ดา้นวตัถุ และจติใจ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความเทา่เทยีมของบุคคล และสงัคม 
  5.  การติดตามและประเมินผลการพฒันา เพื่อที่จะแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่
เกดิขึน้ไดท้นัท ี
  สว่น อคนิ  ระพพีฒัน์ (2547) ไดเ้สนอกระบวนการมสีว่นรว่มไว ้4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1.  การค้นหาปัญหา สาเหตุของปญัหาและแนวทางแกไ้ขหมายถงึ การตดัสนิใจ
ว่าอะไรคอืปญัหาของตนเอง อะไรคอืสาเหตุ และจะแกไ้ขปญัหานัน้อยา่งไร โดยกําหนดแนว
ทางแกไ้ขปญัหาพรอ้มกนัไป 
  2.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการวางแผนพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
หมายถงึ การตดัสนิใจร่วมกนัในการปฏบิตัติามแนวทางใหเ้ป็นไปตามโครงการ และแผนที่
ไดก้าํหนดขึน้ 
  3.  การปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน หมายถึง การร่วมกัน
ปฏบิตัิดําเนินตามแผนงาน มสี่วนร่วมในการบํารุงรกัษา สิง่ที่เกดิขึน้จากกจิกรรมหรอืการ
ดาํเนินงานนัน้ 
  4.  การประเมินผลงานกิจกรรมการพฒันา หมายถงึ การประเมนิผลงานของ
ตนเอง และประเมนิสภาพการณ์ภายนอกดว้ย 
  จากแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีลักษณะ
คล้ายคลงึกนั คอื การมสี่วนร่วมในการคน้หาปญัหา หรอืสาเหตุของปญัหา มกีารจดัลําดบั
ของปญัหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมองเห็นปญัหาอย่างเด่นชดั มีการวางแผนหรือ 
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กาํหนดนโยบาย และวตัถุประสงค ์มกีารดาํเนินกจิกรรมการพฒันา และมกีารประเมนิผลการ
พฒันา 
 

  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 

  การมสี่วนร่วมถือเป็นเครื่องมอืในการดําเนินกิจกรรมการพฒันาที่บุคคล กลุ่ม 
หน่วยงาน องคก์ร ทัง้ภาครฐั และเอกชน ใหก้ารยอมรบั การมสี่วนร่วมอาจทําใหเ้กดิความ
แตกต่าง แต่จะอยูบ่นพืน้ฐานของเหตุและผล อยา่งไรกต็ามเมือ่พจิารณาถงึประโยชน์ของการ
มสีว่นรว่ม สรปุไดด้งัน้ี (กติชิยั  รตันะ, 2549) 

  1.  เพิม่คุณค่าในการตดัสนิใจ การมสี่วนร่วมของทุกฝา่ยอาจช่วยสรา้งทางเลอืก
ในการตดัสนิใจที่ชดัเจน และตรงกบัเป้าหมายทีว่างไว ้เป็นการเพิม่คุณภาพ และคุณค่าใน
การตดัสนิใจ 
  2.  ช่วยลดค่าใชจ้่ายและการสูญเสยีเวลา หากเกดิการมสี่วนร่วมตัง้แต่แรกเริม่ 
จะช่วยสรา้งความเขา้ใจต่อกลุ่มเป้าหมายได้ด ีในทางตรงกนัขา้ม ถ้าไม่ใหค้วามสําคญักบั
การมสีว่นรว่ม อาจเกดิปญัหานําไปสูก่ารไมเ่หน็ดว้ย ยอ่มตอ้งเสยีเวลา และคา่ใชจ้า่ยมากขึน้ 
  3.  สรา้งฉนัทามต ิการมสี่วนร่วมจะเป็นทางออกทีช่่วยในการสรา้งทางเลอืกและ
กาํหนดทางเลอืกทีต่อ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
  4.  เพิม่ความง่ายต่อการนําไปปฏิบตัิเมื่อได้ดําเนินการมสี่วนร่วมแล้วทําให้มี
ขอ้ตกลงร่วมกนั สามารถนําขอ้ตกลงไปสู่การปฏบิตัติามนยัของขอ้ตกลง รวมถงึการตดิตาม
ผลการปฏบิตัไิดอ้ยา่งงา่ยขึน้ 
  5.  หลกีเลีย่งการเผชญิหน้า การมสีว่นรว่มแมว้า่ในบางกรณอีาจไมช่ว่ยในการลด
ความขดัแยง้ของแต่ละฝา่ย แต่หากบรหิารกระบวนการมสีว่นรว่มทีร่ดักุมยอ่มสง่ผลดต่ีอการ
ลดขอ้ขดัแยง้ลงได ้
  6.  คงไวซ้ึ่งความน่าเชื่อถอืและชอบธรรม หากหน่วยงาน องค์กรใดมกีารสรา้ง
กลไกการมสี่วนร่วมรองรบัการทํางาน ยิง่ทําใหห้น่วยงาน องค์กรนัน้ไดร้บัการยอมรบัจาก
สาธารณชน 
  7.  ช่วยตรวจสอบปฏกิริยิาของชุมชน การมสีว่นร่วมสามารถตรวจสอบปฏกิริยิา
ทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานหรอืการบรหิารจดัการองคก์ร โดยใชก้ลไกการมสี่วนร่วมผ่านกลุ่ม
คณะทีท่าํงาน ซึง่จะชว่ยสะทอ้นผลการปฏบิตังิาน ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวไดเ้ป็นอยา่งด ี
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การมีส่วนรว่มกบัการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

 

 เมื่อปจัจุบนัเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และมกีารใช้อย่างหลากหลาย 
กอปรกบัมกีารพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศกนัอย่างรวดเรว็ จนทําใหม้ขีอ้มูลข่าวสาร ที่มี
ปรมิาณมาก ซึง่ส่งผลกระทบใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวถิกีารเรยีนรู ้และวถิกีารดํารงชวีติของ
ประชาชนมากยิง่ขึ้น ทําให้การเขา้ถึงสารสนเทศที่ต้องการอาจมอุีปสรรค และสิง่ที่จะนํา
บุคคลเขา้ถงึสารสนเทศทีม่คีุณภาพไดด้นีัน้ คอื การรูส้ารสนเทศ ดงัที ่สมาคมหอ้งสมุดแห่ง
ประเทศไทย (2550) ได้อธบิายว่า การรูส้ารสนเทศเป็นความรู ้ความสามารถ และทกัษะ
พืน้ฐานทีจ่ําเป็นต่อการเรยีนรูแ้ละการดํารงชวีติประจําวนั การปฏริปูการศกึษาของประเทศ
ไทยจงึมแีนวคดิที่ส่งเสรมิความสําคญัของการรูส้ารสนเทศ และความจําเป็นที่จะต้องสรา้ง
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้สารสนเทศ มีนิสยัรกัการอ่าน ใฝ่รู้ มีความสามารถในการ
แสวงหา เขา้ถงึ และคน้หาสารสนเทศจากแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย รูเ้ท่าทนัสารสนเทศ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และรู้จ ัก
สงัเคราะหข์อ้มลูขา่วสารเหล่านัน้มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัชวีติของตน สว่นในต่างประเทศที่
พฒันาแล้ว เช่น สหรฐัอเมริกา องักฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ การรู้สารสนเทศถือเป็น
นโยบายระดบัชาติ และมกีารกําหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศระดบัต่างๆ ตัง้แต่ระดบั
ประถมศกึษา จนถงึระดบัอุดมศกึษา เป็นตน้ การรูส้ารสนเทศจงึมคีวามจาํเป็นต่อนโยบายที่
มุ่งให้ทุกคนเป็นผู้เรยีนรู้ตลอดชวีิต และการสร้างสงัคมการเรยีนรู้ ทุกฝ่ายทัง้ผู้บรหิาร ผู้
กําหนดนโยบาย ครู อาจารย์ บรรณารกัษ์ นักวชิาการ นักการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องกบัการ
จดัการสารสนเทศ และครอบครวัต่างมบีทบาทเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศ จงึมคีวามจําเป็นที่
จะตอ้งสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และมคีวามตระหนักร่วมกนัในการพฒันาคนไทยใหเ้ป็นผูรู้้
สารสนเทศ 
 จากเหตุผลขา้งต้น อาจกล่าวไดว้่า การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศประชาชนคน
ไทยนัน้ เป็นสิง่จําเป็นและการส่งเสรมินัน้อาจตอ้งยดึหลกัการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย ทัง้ทีม่ ี
บทบาทหน้าทีโ่ดยตรง หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่รว่มกนัวางแผน หรอืดาํเนินการพฒันาทกัษะการ
รูส้ารสนเทศแก่สงัคมไทย ใหเ้ป็นรปูธรรมและต่อเน่ือง เพื่อใหส้อดรบักบันโยบายของรฐับาล
ทีต่อ้งการดาํเนินการเรง่รดัปฏริปูกระบวนการเรยีนทุกรปูแบบ เพื่อใหป้ระชาชนในชาตเิรยีน
รูเ้ทา่ทนักระแสการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิและสงัคม และสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
จะเหน็ไดจ้ากประเดน็ยทุธศาสตรข์องแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ.2548-2551 ไดใ้ห้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รบัผดิชอบโดยตรง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติใหก้บัทุกคนในสงัคมไทย ใหเ้หน็ความสําคญัและสนใจการเรยีนรูใ้นหลาย
รปูแบบ 
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  วตัถปุระสงคก์ารมีส่วนร่วมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

  เมื่อการรูส้ารสนเทศเป็นทกัษะพืน้ฐานทีจ่ําเป็นต่อการเรยีนรูข้องทุกกลุ่ม ดงันัน้
หน่วยงาน องคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชน ควรมสี่วนร่วมกนัในการพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศแก่ประชาชนคนไทย จงึสรปุวตัถุประสงคส์าํคญัไดด้งัน้ี 
  1.  เพื่อร่วมกนักําหนดนโยบายการเสรมิสรา้งการรูส้ารสนเทศของประชาชนคน
ไทยไวอ้ยา่งเดน่ชดั และหน่วยงาน องคก์รต่างๆ รว่มกนัยดึถอืปฏบิตั ิ
  2.  เพื่อร่วมกนัวางแผน หรอืหาแนวทางการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศแก่
ประชาชนคนไทยอยา่งต่อเน่ือง มกีารกาํหนดแผนงานใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
  3.  เพื่อร่วมกนัส่งเสรมิ หรอืรณรงคก์ารรูส้ารสนเทศแก่ประชาชนคนไทยใหเ้กดิ
ความรู ้ความเขา้ใจ และเหน็ความสาํคญัของการรูส้ารสนเทศในยคุปจัจุบนั 
  4.  เพื่อร่วมกันหาวิธีการหรือกลไกในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะรู้
สารสนเทศแก่ประชาชนคนไทยใหไ้ดม้โีอกาสเขา้ถงึทุกกลุ่ม และรว่มกนัสรา้งสรรคก์จิกรรมที่
มคีุณภาพ 

  5.  เพื่อร่วมกนักําหนดแนวทางแกไ้ขปญัหาในการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ
แก่ประชาชนคนไทย 
  วตัถุประสงคข์องการมสี่วนร่วมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศทัง้ 5 ประการน้ี มี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะของการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ซึง่มลีกัษณะดงัภาพที ่9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ภาพที ่9.1 การมสีว่นรว่มพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 
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  ลกัษณะการมีส่วนร่วมพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ 

  การใหค้วามสาํคญัต่อการรูส้ารสนเทศ และสง่เสรมิบุคคลใหเ้ป็นผูรู้ส้ารสนเทศนัน้ 
ไดม้ภีาครฐั สมาคม องคก์ร สถาบนัการศกึษา หอ้งสมุด เป็นตน้ ไดจ้ดักจิกรรมและพยายาม
กระตุ้นใหแ้ต่ละกลุ่ม เช่น นักเรยีน นักศึกษา ประชาชนได้เขา้ใจว่า การรู้สารสนเทศเป็น
พื้นฐานที่จําเป็นของกระบวนการเรียนรู้ จึงมีลักษณะการมีส่วนร่วมพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศ ดงัน้ี 
  1.  การประชุม สมัมนา ปรกึษาหารอื เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งกนั 
  2.  การรว่มมอืกบัหน่วยงานอื่นจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 
  3.  ใหก้ารสนบัสนุนการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศในรปูแบบต่างๆ 

เช่น การใชส้ื่อทรพัยากรสารสนเทศ การเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ งบประมาณ บุคลากร 
เป็นตน้ 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสาระสําคัญหน่ึงของลักษณะการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน องคก์ร ทีพ่ยายามสง่เสรมิใหป้ระชาชนในสงัคมไทยไดต้ระหนักรูส้ารสนเทศ เพื่อ
เสรมิสรา้งใหป้ระชาชนมคีวามสามารถในการประเมนิคุณประโยชน์ของสารสนเทศทีไ่ดม้า 
จะเหน็ไดว้่า เมื่อสงัคมปจัจุบนัมขีอ้มลูขา่วสารเป็นจาํนวนมาก ประชาชนสามารถเลอืกรบัได้
ตามศกัยภาพ และความพรอ้มตามเศรษฐกจิ และฐานะ เช่น วทิยุ โทรทศัน์ หนงัสอื สิง่พมิพ์
ต่างๆ คอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น ดงันัน้ ภาครฐัควรเร่งสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่
ประชาชน โดยการระดมความร่วมมอืจากทุกฝ่าย กําหนดหน่วยงาน องค์กร รบัผดิชอบ
อยา่งเดน่ชดั เพือ่ใหป้ระชาชนตระหนกัรูส้ารสนเทศวา่เป็นสิง่จาํเป็นต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 

บทบาทการมีส่วนรว่มพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

 

 การทีป่ระเทศไทยไดพ้ฒันาเขา้สูส่งัคมเศรษฐกจิฐานความรู ้ทาํใหค้นไทยจาํเป็นตอ้ง
ปรบัตวั และพฒันาศกัยภาพของตนเองในทุกด้าน โดยเฉพาะการพฒันาให้มคีวามรู้และ
ทกัษะดา้นต่างๆ จงึไดม้กีารส่งเสรมิการเรยีนรูใ้หแ้ก่ประชาชนในสงัคมไทยใหม้คีวามรูม้าก
ขึน้ ทัง้การศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั เพื่อการสรา้งสงัคมฐานความรูแ้ก่
ประชาชน และปจัจยัสาํคญัทีท่ําใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึหรอืรบัขอ้มูล ขา่วสาร สารสนเทศได้
อย่างรวดเร็ว และถูกต้องอีกประการหน่ึง คือ การรู้สารสนเทศ แต่สิ่งที่จะช่วยส่งเสริม
ประชาชนใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศมากยิง่ขึน้นัน้ ตอ้งอาศยักลไกการ
มสีว่นรว่ม ทัง้รว่มมอื รว่มใจ ของหน่วยงานทุกภาคสว่นในสงัคม 
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  บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครฐั 
  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลาย ๆ ทุกประเทศได้หนัมาสนใจต่อสภาพการรู้
สารสนเทศของคนในประเทศมากขึ้นทัง้การจดัการศึกษา และรณรงค์ให้ความรู้ ในการ
รณรงคเ์พื่อก่อใหเ้กดิสภาพการรูส้ารสนเทศของประชาชน และมกีารทํางานร่วมกนั เช่น คร ู
บรรณารกัษ์ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการเผยแพร่เอกสาร การฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และตัง้เป้าประสงค ์ผลสมัฤทธิข์องการรูส้ารสนเทศของประชาชน  
(จุมพจน์  วนิชกุล, 2550) ถงึแมว้่าจะมหีน่วยงาน องคก์ร บางส่วนเริม่รณรงค ์สง่เสรมิการรู้
สารสนเทศแก่ประชาชนแลว้นัน้ แต่หากดาํเนินการเพยีงหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงย่อมไม่
สามารถดําเนินการรณรงค์หรือส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพได้ ทัง้น้ีเพราะจะต้องมีการ
ปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งเชื่อมโยงกนั ทัง้ทีเ่ป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ ดงันัน้ บทบาทการ
มสีว่นรว่มของภาครฐัต่อการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของชุมชน จงึควรมขีอ้พจิารณาคอื 
 

1. ด้านนโยบายของรฐั 
 

       ภาครฐัควรมสี่วนร่วมในการผลกัดนันโยบายเกี่ยวกบัการรู้สารสนเทศให้
เกดิขึน้อย่างชดัเจนในสงัคมไทยเพื่อใหห้น่วยงาน องค์กรใชเ้ป็นกลไกสําคญัในการพฒันา
คุณภาพของคน ซึง่จะส่งผลใหค้นไทยรูจ้กัวธิกีารเขา้ถงึ การประเมนิ และการใชส้ารสนเทศ
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้การจดัทํานโยบายการรูส้ารสนเทศทีช่ดัเจน และเป็นรปูธรรม
สามารถนําไปสู่การปฏิบตัิได้ ดงันัน้บทบาทการมีส่วนร่วมด้านนโยบายของรฐัต่อการรู้
สารสนเทศ จงึควรมปีจัจยัทีส่าํคญัดงัน้ี 
    

   1.1  นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

         ตามกรอบนโยบายระดบัชาตใินการทีจ่ะทาํใหส้งัคมไทยกา้วเขา้สูส่งัคม
เศรษฐกจิฐานความรู ้จําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องพฒันาคนใหม้คีวามสามารถในการแก้ปญัหา 
และมคีวามพรอ้มดา้นทกัษะในการประกอบอาชพี ซึง่ในประเทศไทยมแีผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2540-2544) เป็นจุดเปลีย่นสาํคญัทีมุ่ง่เน้นพฒันาคน และ
ยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ใหค้วามสําคญักบัการพฒันาชุมชน และภาคประชาคม 
และต่อเน่ืองมาจนถงึแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550-2554) 

ทีเ่น้นการเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้และปจัจุบนัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบั
ที ่11 (พ.ศ.2555-2559) ไดเ้ตรยีมความพรอ้มสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยเน้น
การพฒันาเศรษฐกจิฐานความรู ้(สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2555) 
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   จากความสาํคญัดงักล่าว ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบั
ที ่8-11 (พ.ศ.2540-2559) ไดใ้หค้วามสําคญัสูงสุดกบัการพฒันาคน เพื่อนําไปสู่การพฒันา
ประเทศที่ย ัง่ยนื ซึ่งการศกึษาเป็นรากฐานที่สําคญัที่สุดประการหน่ึง ในการพฒันาคนใหม้ี
คุณภาพ และสามารถดํารงชวีติอยู่ในสงัคมยุคใหม่ได้ ดงันัน้ประเทศไทยจงึได้ประกาศใช้
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 เป็นฉบบัแรก เพื่อใหส้อดรบักบัแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิซึง่ในพระราชบญัญตัฯิ ตามมาตรา 4 ระบุวา่ การศกึษาไทยควร
เป็นการศกึษาตลอดชวีติ ที่ผสมผสานการศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กสถานการณ์ เวลา สถานที ่อยา่งต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต ตามความต้องการและความสนใจ และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จดัทําแผนพฒันา
การศึกษา ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยมุ่งเน้นพฒันาคุณภาพการศึกษา และสร้าง
โอกาสใหค้นไทยไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ (สาํนักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั, 2551 ; สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร, 2555 ; วจิติร  ศรสีะอา้น, 2545) 

กล่าวได้ว่า การเรียนรู้เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องพฒันาปรบัปรุงตัวเองทุกช่วงวัย และระดับ
การศกึษา รวมทัง้ต้องมคีวามสามารถในการคน้หา ทําความเขา้ใจ และนําขอ้มูลต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ให้ได้ และจําเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศด้วย จาก
สาระสําคญัที่กล่าวมานัน้ สิง่ที่จะทําใหบ้รรลุเป้าหมายได้นัน้ ในพระราชบญัญตัิการศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2542 จงึมกีารปฏริูปการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั ถงึแมไ้ม่ปรากฏคําว่า 
การรู้สารสนเทศ แต่มีสาระสําคัญในการส่งเสริมบทบาท และความสําคัญของการรู้
สารสนเทศ และจําเป็นที่จะต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเป็นผู้รู้สารสนเทศ (ชุติมา  สจัจานันท์, 
2544) ดงัน้ี 
    1.1.1  พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูร้กัการอ่าน ใฝรู่ ้เรยีนรูด้ว้ยตนเองตลอด
ชวีติ 
    1.1.2  ส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน ใหชุ้มชนรูจ้กัแสวงหาความรู ้
ขอ้มลูขา่วสาร ภมูปิญัญา และวทิยาการต่างๆ 

    1.1.3  การวจิยัและพฒันา เพื่อพฒันากระบวนการเรยีนการสอนใหม้ี
คุณภาพ และสง่เสรมิผูส้อนใหส้ามารถวจิยั เพือ่พฒันาการเรยีนทีเ่หมาะสม 
    1.1.4  จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้
ใหเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลา โดยมกีารประสานความร่วมมอืกนัทุกฝ่าย และใหม้กีารเรยีนรูจ้ากสื่อ
การเรยีนการสอน และแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 

    1.1.5  สง่เสรมิแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรปูแบบ 
    1.1.6  ผลติ พฒันา และใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
   กล่าวสรุปได้ว่า ทุกรฐับาลของประเทศไทยได้พยายามผลกัดนั นโยบาย 
และกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาคุณภาพการศกึษา และการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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รวมถงึการใหห้น่วยงาน องคก์ร ไดม้สีว่นรว่มในกระบวนการพฒันาประเทศมากยิง่ขึน้โดยให้
สอดคล้องกนัตามกรอบพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ ตลอดจนแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิซึง่เป็นกรอบหลกัในการกาํหนดทศิทาง และแนวทางการพฒันา 
 

  1.2   การกาํหนดนโยบายการรู้สารสนเทศ 

   เมื่อการรู้สารสนเทศเป็นส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีหลาย
ประเทศ ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา องักฤษ ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์สงิคโปร ์เป็นตน้  
ที่ให้ความสนใจ ดําเนินการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศแก่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ไป ในลกัษณะสาํคญัๆ อาท ิเช่น สหรฐัอเมริกา ไดม้คีวามรว่มมอืในระดบัชาต ิ
ไดแ้ก่มกีารจดัการประชุมระดบัชาตจิากองคก์รวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้ง มกีารประกาศวาระการรู้
สารสนเทศแหง่ชาต ิ(The National Forum on Information Literacy – NFIL) มกีารจดัตัง้
สถาบนัการรูส้ารสนเทศ(The Institute of Information Literacy – NILI)และมกีารประกาศใช้
มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ส่วน ออสเตรเลีย มกีารทํางานร่วมกนัหลายหน่วยงาน เพื่อ
กําหนดแนวทาง และมาตรการการรูส้ารสนเทศ ไดแ้ก่ มกีารประชุมระดบัชาตอิย่างต่อเน่ือง 
ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรูส้ารสนเทศ มกีารจดัทาํนโยบายเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศ และมี
การกําหนดมาตรฐานการรูส้ารสนเทศ และ สิงคโปร ์เป็นประเทศทีใ่หค้วามสําคญักบัการรู้
สารสนเทศ ซึ่งหน่วยงาน องค์กร ให้ความร่วมมอื ส่งเสรมิการรู้สารสนเทศ ได้แก่ มกีาร
จดัพมิพแ์นวทางดาํเนินการเรื่องการรูส้ารสนเทศ (The Information Literacy Guidelines) 

โดยกระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อใชเ้ป็นกรอบวางหลกัสตูรการสอน เรื่อง การเรยีนรูส้ารสนเทศ 
ในทุกระดบั มกีารส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศสําหรบัประชาชน โดยหอ้งสมุดแห่งชาตสิงิคโปร ์
และมกีารพฒันา และใหก้ารศกึษาการรูส้ารสนเทศแก่ผูใ้ช ้โดย หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั 
เป็นตน้ (จุมพจน์  วนิชกุล, 2550 ; ชุตมิา  สจัจานนัท,์ 2550 ; 2556) 

   โดยภาพรวมแลว้ในต่างประเทศเหน็ความสาํคญัของการรูส้ารสนเทศว่าเป็น
ทกัษะทีจ่ะช่วยพฒันาใหเ้ป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติได ้ซึง่ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่าประเทศไทยควร
มคีวามรว่มมอืกนัจากหลายๆ ฝา่ย เพือ่หาแนวทางกําหนดนโยบายเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศ
ไวอ้ย่างชดัเจน แลว้ใหห้น่วยงานองคก์รทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งทัง้ทางตรง และทางออ้มไดม้สี่วน
รว่มกนัดาํเนินการพฒันา และสรา้งความตระหนกัรูส้ารสนเทศใหแ้ก่สงัคมไทย ซึง่การมสีว่น
ร่วมในการกําหนดนโยบายการรู้สารสนเทศของภาครฐัสู่การปฏิบตัิ ควรมลีกัษณะสําคญั 

ดงัน้ี 
   1.2.1  รฐับาลควรกําหนดนโยบายการรูส้ารสนเทศเป็นนโยบายระดบัชาต ิ
โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร ใช้เป็นกรอบและเป็น
เครือ่งมอืสาํหรบัพฒันาความรูข้องบุคคลทุกระดบัในสงัคม 
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   1.2.2 รัฐบาลควรดําเนินการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
นโยบายการรูส้ารสนเทศแก่สงัคมไทยโดยการมสี่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อสรา้งความ
ตระหนกัเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศใหห้น่วยงาน องคก์ร และประชากรของชาต ิ
   1.2.3  รฐับาลควรกําหนดใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงหรอืทีเ่กีย่วขอ้ง 
นํานโยบายการรู้สารสนเทศที่ร ัฐบาลกําหนดแล้วนัน้ ไปกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ การ
ปฏบิตังิานของหน่วยงาน องคก์ร โดยการมสีว่นรว่มจากทุกภาคสว่น 
   1.2.4  หน่วยงาน องคก์ร ควรจดัทําแผนปฏบิตักิาร โดยการมสี่วนร่วมจาก
ทุกภาคสว่น เพือ่การขบัเคลื่อนนโยบาย และยทุธศาสตรก์ารพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 
   1.2.5  หน่วยงาน องคก์ร ควรจดัทาํโครงการ และกจิกรรมการพฒันาทกัษะ
การรูส้ารสนเทศ โดยการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อการนํานโยบาย และยุทธศาสตร์
การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศสูก่ารปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้าหมาย 
   1.2.6  หน่วยงาน องค์กร ควรทําการประเมนิผลจากการปฏบิตัิการต่างๆ 

และหาแนวทางแก้ไข และพฒันาอย่างต่อเน่ืองโดยการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายนโยบายของรฐับาล 
 

  2.   ด้านสถานศึกษา 
 

       บุคคลควรได้รบัการศึกษาหรือเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการปรบัตัวและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาทุกระดบัทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ได้
ยดึถอืเป็นหน้าทีห่ลกัทีค่วรใหบุ้คคลไดเ้รยีนรูต้ลอดเวลา แต่สิง่ทีส่ถานศกึษาตอ้งสง่เสรมิ คอื
การพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศแก่บุคคลเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการเรยีนรู้ ให้สามารถ
เขา้ถงึสารสนเทศ และนําไปใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้สถานศกึษาจงึเป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาที่จะต้องสร้างความเข้าใจ ให้ความสําคญั และผลกัดนัการรู้สารสนเทศให้เกิด
ขึ้นกบัผู้เรยีนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดรบักบัพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซึง่ไดม้กีารปฏริปูการศกึษาของไทย โดยทีม่เีป้าหมายเพื่อปรบัเปลีย่นใหด้ขีึน้ และให้
คนไทยมคีุณภาพสงูขึน้ ในลกัษณะเป็นคนเก่ง คอื เป็นคนมคีวามรู ้ทกัษะตรงตามมาตรฐาน
ของหลกัสูตร มีการแสวงหาความรู้ ทกัษะเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองจากห้องสมุด เว็บไซต ์
สือ่มวลชนต่างๆ และนําความรูท้ีไ่ดร้บัมาวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์ป็นองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่หมาะสม 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2546) กล่าวไว้ว่า การรู้สารสนเทศมี
ความสาํคญัถอืเป็นองคป์ระกอบของกระบวนการเรยีนรูใ้นการศกึษา ซึง่อาจไมป่รากฏคําว่า
การรูส้ารสนเทศที่เด่นชดั แต่มสี่วนที่เกี่ยวขอ้งในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และเพื่อใหท้นักบัยุคสงัคมเศรษฐกจิฐานความรู ้สถานศกึษาทุกระดบัจะต้องพฒันา
ผูเ้รยีนใหใ้ฝ่เรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง และสรา้งความตระหนักว่าทกัษะการรูส้ารสนเทศจําเป็น



272 

 

อยา่งยิง่สาํหรบับุคคล ดงันัน้บทบาทการมสีว่นรว่มของสถานศกึษาต่อการพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศ จงึควรมปีจัจยัทีส่าํคญัดงัน้ี 
 

   2.1    หลกัสตูร 
    ปจัจุบนัการมทีกัษะการรูส้ารสนเทศเป็นสิง่จําเป็นสําหรบัการศกึษา
และการเรยีนรูข้องบุคคลทุกระดบั และทุกระบบการศกึษา ในหลกัสตูรควรมกีารบูรณาการรู้
สารสนเทศเพื่อให้ผู้เรยีนมทีกัษะการรู้สารสนเทศ และนําไปใช้เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
เน่ืองจากการศกึษาของไทยมกีารปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการเรยีนรูจ้ากเดมิทีเ่ป็นการท่องจํา 
การถ่ายทอด และการทําตามคําสัง่โดยเน้นเน้ือหาเป็นสําคญั ปจัจุบนัมกีารจดัการเรยีนรูท้ี่
เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั โดยเน้นการมสี่วนร่วมคดิ ร่วมปฏบิตั ิและการปลูกฝงัใหผู้เ้รยีนรูจ้กั
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน มนิีสยัรกัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
    2.1.1  หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2544  เป็นหลกัสูตร
แกนกลางของประเทศซึง่เกดิจากการมสี่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรจากคณะทํางานฝ่าย
ต่างๆ ทุกหน่วยงานทัง้ใน และนอกกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่ประโยชน์ในการจดัทาํหลกัสตูร
ทีต่อ้งการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ทีใ่นหลกัสตูรมสี่วนพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศแก่ผูเ้รยีน ในการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรนัน้ สถานศกึษาจะตอ้งจดัทํา
รายละเอยีดของรายวชิาตามหลกัสูตรแกนกลางและกําหนดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึ่งเกดิ
จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน เป็นต้น 
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ทนัสมยั ทัน
เทคโนโลย ีและเรยีนรูด้ว้นตนเองได ้ ดงันัน้การรูส้ารสนเทศจงึมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการเรยีน 
การสอน กล่าวไดว้่า ในหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานถอืว่าเป็นเริม่ต้นของบุคคลในฐานะ
ผูเ้รยีนที่จะต้องสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้รูท้นัโลก และสามารถใชแ้หล่ง
การเรยีนรู ้และสือ่ต่างๆ ได ้
    2.1.2  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พ.ศ.2551  เป็นหลกัสูตรทีมุ่่งจดัการศกึษาเพื่อตอบสนองการจดัการศกึษาตลอดชวีติใหแ้ก่
ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบ และการสร้างสงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยจดั
การศกึษาใหต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รยีน ซึง่ในหลกัสตูรมุ่งพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม 
จรยิธรรม มสีตปิญัญา มศีกัยภาพ ในการประกอบอาชพี และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง จงึ
กําหนดจุดมุ่งหมายคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีต่อ้งการซึง่เกีย่วขอ้งกบัการรูส้ารสนเทศ คอื 
มุ่งใหผู้เ้รยีนเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้มทีกัษะในการแสวงหาความรู ้สามารถเขา้ถงึแหล่ง
เรียนรู้ และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพฒันาตนเอง การเรียนการสอน มีรูปแบบที่
หลากหลาย เชน่ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูแ้บบพบกลุ่ม การเรยีนรูแ้บบทางไกล การ
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เรยีนรูแ้บบชัน้เรยีน จงึทําใหผู้เ้รยีนต้องมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ ดงันัน้หลกัสูตรการเรยีน
การสอนจะต้องบูรณาการการรูส้ารสนเทศเพื่อพฒันาส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเหน็ความสาํคญัของ
การรู้สารสนเทศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคคล หน่วยงาน ชุมชน (สํานักส่งเสริม
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 2555 ; อาชญัญา  รตันอุบล, 2551) ดงัน้ี 
    2.1.2.1  การออกแบบหลกัสูตร มีการประสานงานกับองค์การ
บรหิารสว่นทอ้งถิน่ ในการนําหลกัสตูรไปใชโ้ดยระบุขอบเขตของการรูส้ารสนเทศทีจ่าํเป็นต่อ
ศาสตร์ต่างๆ บูรณาการความสามารถดา้นการรูส้ารสนเทศที่จะนําไปสู่ความพรอ้มในการ
ประกอบอาชพี และความกา้วหน้าขอบุคคล 
    2.1.2.2  การประสานความร่วมมือของชุมชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง สง่เสรมิการเรยีนรูข้องบุคคล และพฒันาทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ มกีารสื่อสาร
ระหวา่งชุมชนกบัฝา่ยวชิาการเพือ่การผสมผสานแนวคดิการรูส้ารสนเทศกบัเน้ือหารายวชิา 
    2.1.2.3  การเรียนการสอน ตอ้งเป็นกจิกรรมการเรยีนการสอน ทีม่ี
ความร่วมมอื มกีารประสานกบัแหล่งการเรยีนรู้ สื่อประเภทต่างๆ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
อย่างเหมาะสม จดัการเรยีนการสอนจากฐานความรูค้วามเขา้ใจของบุคคลเชื่อมโยงการรู้
สารสนเทศกบัประสบการณ์จรงิ 
    2.1.2.4 การพฒันาบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรที่หลากหลาย 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งได้แก่ ผูส้อน ผูบ้รหิาร ผูป้ระสานงาน ผูรู้ใ้นชุมชน เป็นต้น บุคลากรควร
ปฏบิตัเิป็นตวัอย่างในการใชแ้ละการรณรงคก์ารรูส้ารสนเทศและการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่าง
แทจ้รงิ 
     2.1.3  หลกัสูตรการศึกษาระดบัอดุมศึกษา การศกึษาระดบัอุดมศกึษา
เป็นการศกึษาต่อเน่ืองจากการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ถอืเป็นการศกึษาระดบัสงูของประเทศ เป็น
แหล่งรวมวทิยาการหลากหลายแขนงในศาสตรส์าขาต่างๆ จาํนวนมาก สถาบนัอุดมศกึษาจงึ
มหีน้าทีส่าํคญัในการผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ จงึจาํเป็นตอ้งมคีวามคล่องตวัในการดาํเนินงาน
และมเีสรภีาพทางวชิาการ เพื่อพฒันาความเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาการใหก้บัประเทศ เน้น
การมีส่วนร่วมจากภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน 
(สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2547) ดงันัน้ สถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแหง่จงึไดพ้ฒันา
หลกัสตูรใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของสงัคม และพฒันาผูเ้รยีนโดยเน้นใหศ้กึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ แสวงหาองคค์วามรูใ้หม่ๆ จงึจะทําใหผู้เ้รยีนมทีกัษะ 
ความชาํนาญในสาขาวชิานัน้มากขึน้ และเป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงาน ผูเ้รยีนจาํเป็นตอ้ง
มทีกัษะการรูส้ารสนเทศ เพือ่สามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จึงควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการ
พฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการรูส้ารสนเทศโดยการบูรณาการเขา้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร 
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เช่น เป็นส่วนหน่ึงของรายวชิาโดยใช้กจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ และช่วยให้การเรียนการสอนใน
สถาบนัอุดมศกึษามปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ การทีจ่ะทาํใหห้ลกัสตูรบรรลุเป้าหมายในการพฒันา
ทกัษะการรูส้ารสนเทศ แก่ผูเ้รยีนนัน้จําเป็นต้องอาศยัการมสี่วนร่วมจากผูเ้กี่ยวขอ้งหลาย
ฝา่ย เช่น ผูบ้รหิาร อาจารย ์บรรณารกัษ์ เป็นตน้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางหรอืวธิกีารพฒันา
ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ และรว่มกนัดาํเนินการพฒันาอยา่งเป็นรปูธรรม 
 

   2.2   การเรียนการสอน 

          การบูรณาการการรู้สารสนเทศเข้าไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา 
สอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการศกึษาของประเทศไทยทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มกีารจดัการ
เรยีนการสอนโดยให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการเรยีนรู้ เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง และ
พฒันาตนเองได ้แต่ในสภาพจรงิผูเ้รยีนยงัขาดทกัษะการรูส้ารสนเทศ ในการเขา้ถงึและใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้การเรยีนการสอนการรูส้ารสนเทศ 
ของสถานศกึษาจงึเป็นสิง่จําเป็นทีต่้องส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะ และความชํานาญมากขึน้ 
และเพือ่ใหบ้รรลุผลนัน้ในกจิกรรมการเรยีนการสอนตอ้งเกดิจากการมสีว่นรว่มระหว่างผูส้อน
กบัผู้เรยีน ผู้สอนกบับรรณารกัษ์ และผู้เรยีนกบับรรณารกัษ์ และผู้เกี่ยวข้อง ทัง้น้ีผู้สอน
จะต้องวางแผนกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ชดัเจน และต้องมกีิจกรรมพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศแก่ผูเ้รยีน ซึง่ไม่ว่าจะเป็นการศกึษาประเภทใดหรอืระดบัใด ผูเ้รยีนจะตอ้งศกึษา
คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองได ้ดงันัน้ผูส้อนจะต้องเน้นใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ และในการทํากิจกรรมการรู้สารสนเทศ ผู้เรียนอาจขอคําแนะนําหรือ
ช่วยเหลือจากบรรณารกัษ์ เน่ืองจากเป็นผู้ปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัสารสนเทศ ซึ่งสามารถให้
ความรูห้รอืการฝึกปฏบิตั ิเกี่ยวกบัการรูส้ารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม กล่าวสรุปไดว้่า การ
เรียนการสอนโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศของ
ผูเ้รยีนอยา่งชดัเจน 
 

  3.   ด้านแหล่งการเรียนรู้ 
 

       ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) น้ี รฐับาลจะ
มุง่เน้นใหค้นไทยไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติอย่างมคีุณภาพ โดยมเีป้าหมายหลกั 3 ประการ คอื 1)

พฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาและเรยีนรูข้องคนไทย  2) เพิม่โอกาสทางการศกึษา
และเรยีนรู้อย่างทัว่ถึงและมคีุณภาพ และ 3) ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ
สงัคมในการบรหิารและจดัการศกึษา แล้วได้กําหนดกรอบแนวทางการปฏริูปการศกึษาที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาแหล่งเรยีนรูยุ้คใหม่ คอื พฒันาหอ้งสมุดชุมชนใหก้ระจายอยา่งทัว่ถงึ 
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ในลกัษณะหอ้งสมุดที่มชีวีติ และพฒันาแหล่งการเรยีนรูใ้นรูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลายและ
กระจายอย่างทัว่ถึง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  จะเห็นได้ว่ารัฐให้
ความสาํคญักบัแหล่งเรยีนรู ้ดงันัน้หน่วยงาน องคก์รทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัแหล่งการเรยีนรูทุ้ก
ประเภท อนัไดแ้ก่ หอ้งสมุด ศูนยเ์รยีนรู ้ศูนยข์อ้มลู หรอืแหล่งทีใ่หบ้รกิารสารสนเทศทีม่ชีื่อ
เรยีกอยา่งอื่น จงึมภีารกจิสาํคญัทีจ่ะตอ้งสนองนโยบายของรฐั ในการเป็นแหล่งสนบัสนุนการ
เรยีนรูข้องประชาชนโดยจะสง่ผลใหค้นไทยยคุใหม ่มลีกัษณะสาํคญัประการหน่ึง คอืสามารถ
เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง รกัการอา่น และมวีนิยัใฝเ่รยีนรูต้ลอดชวีติ 
   แต่หากประชาชนขาดทกัษะการรูส้ารสนเทศย่อมทําใหเ้กดิอุปสรรคในการ
เรยีนรู ้จงึเป็นบทบาทของหน่วยงาน องคก์ร ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัแหล่งการเรยีนรูต้อ้งมี
สว่นรว่มในการพฒันาบุคคลใหม้ทีกัษะการรูส้ารสนเทศ โดยรว่มกนัจดักจิกรรมพฒันาทกัษะ
การรูส้ารสนเทศแก่ประชาชนอย่างจรงิจงั ดงันัน้บทบาทการมสี่วนรว่มของแหล่งการเรยีนรู้
ต่อการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ จงึควรมปีจัจยัทีส่าํคญัดงัน้ี 
 

   3.1   การบริการสารสนเทศ 

          แหล่งการเรียนรู้โดยเฉพาะห้องสมุดมีหน้าที่หลักในการให้บริการ
สารสนเทศ และส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศใหบุ้คคลสามารถเขา้ถงึ ประเมนิ และใชส้ารสนเทศ
ไดอ้ย่างสะดวก ตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมจากบุคลากรหลายฝ่ายทัง้ภายในและภายนอก ซึ่ง
ลกัษณะของการบรกิารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศ สรุป
สาํคญัดงัน้ี 
    3.1.1  บริการการอ่าน ควรจดัทรพัยากรสารสนเทศ ใหเ้หมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้การจดัสถานที่ บรรยากาศ บรเิวณที่นัง่อ่าน ใหเ้หมาะสม เพื่อตอบ
สนอบความตอ้งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารแนะนําการอ่าน และรณรงคใ์หป้ระชาชนเหน็
ความสาํคญั และจาํเป็นของการอา่นในรปูแบบของกจิกรรมต่างๆทัง้ในเชงิรบั และเชงิรกุ 
    3.1.2  บริการแนะนําทรพัยากรสารสนเทศ เพื่อสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจเกี่ยวกบัทรพัยากรสารสนเทศทีใ่หบ้รกิาร จะทําใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัสารสนเทศทีค่วรรูห้รอืที่
ตอ้งรู ้และผูใ้ชรู้จ้กัทรพัยากรสารสนเทศแต่ละประเภทดยีิง่ขึน้ จะทาํใหผู้ใ้ชรู้ถ้งึความตอ้งการ
ของตนเอง สามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดด้ว้ยตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้การแนะนํา
ทรพัยากรสารสนเทศจงึทําในลกัษณะ เช่น การปฐมนิเทศ การสอน การใหค้ําปรกึษา การ
จดัทาํเอกสาร เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
    3.1.3  บริการสืบค้นทรพัยากรสารสนเทศ เป็นบรกิารเพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้หส้ามารถเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศ อาจมคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ผู้
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ให้บริการต้องแนะนําวิธีการสืบค้น และผู้ใช้จําเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ข ัน้ตอนการสืบค้น
ทรพัยากรสารสนเทศจนเกดิความเขา้ใจ และสามารถปฏบิตัไิด ้
    3.1.4  บริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า เพื่อใหค้ําแนะนํา
หรอืช่วยเหลือแก่ผูใ้ช้ที่ไม่สมารถเขา้ถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ด้วยตนเอง เป็นการสรา้ง
ความมัน่ใจให้กับผู้ใช้ การจัดให้มีบริการตอบคําถามและการค้นคว้าเป็นการสร้าง
ประสทิธภิาพการบรกิารสารสนเทศใหเ้ป็นทีย่อมรบัมากขึน้ 
    การบริการสารสนเทศของห้องสมุดมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการพฒันา
ทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ผูใ้ชน้ัน้ ความสําเรจ็ต้องอาศยัหลกัการมสี่วนร่วม ตัง้แต่บุคลากร
ภายใน เช่น ผูบ้รหิาร ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การสนับสนุนงบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ หรอืผูใ้หบ้รกิาร รว่มดําเนินงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
มกีารประสานงานหรอืใหค้วามร่วมมอืปฏบิตังิานดว้ยกนั ต่างช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ส่วน
บุคลากรภายนอก เช่น ผู้ใช้บรกิารมบีทบาทในการแนะนําสิง่ที่ต้องการให้บรกิาร และให้
ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องสมุดจดัขึ้น นอกจากนัน้การพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศแก่ประชาชน หอ้งสมุดจะกระทําเพยีงหน่วยงานเดยีวไม่ได ้ต้องอาศยัแหล่งการ
เรียนรู้จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการประสานร่วมมือกันเป็นอย่างดี เพื่อนําไปสู่
เป้าหมายเดยีวกนั คอื ร่วมกนัพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศอนัเป็นพืน้ฐานการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติแก่ประชาชน 
 

   3.2    เครือข่ายความร่วมมือ 

    แหล่งการเรยีนรู้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกบัการให้การศึกษา และการ
เรยีนรูโ้ดยตรงไม่เฉพาะหอ้งสมุดเท่านัน้ โดยอาจจะมเีป้าหมาย และรายละเอยีดทีแ่ตกต่าง
กนั แต่คงจะหลกีเลี่ยงไม่ไดท้ีจ่ะต้องเป็นแหล่งใหป้ระชาชนไดแ้สวงหาความรู ้ซึ่งแหล่งการ
เรียนรู้ทุกประเภทจะต้องทําหน้าที่ในการให้บริการที่หลากหลาย ที่เอื้อต่อการเข้าถึง
สารสนเทศ เช่น การสบืค้น การบรกิารต่างๆ ที่อํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้ได้ทัง้ทางใกล ้
และทางไกล แต่อยา่งไรกต็ามแหล่งการเรยีนรูบ้างแหง่ยงัมขีอ้จาํกดัในการใหบ้รกิารทัง้น้ีอาจ
เน่ืองมาจากหลายปจัจยัของแต่ละหน่วยงาน องคก์ร 
    ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของ
ประชาชนเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึประเมนิ และใชส้ารสนเทศจากแหล่งทีม่คีวามหลากหลายได้
นั ้น แหล่งการเรียนรู้ควรมีการดําเนินงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ มีการ
ประสานงานกนัโดยใหห้น่วยงาน องคก์ร ทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้มามสี่วนร่วมในการทํางานร่วมกนั
เพื่อการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน เน่ืองจากเครือข่ายความร่วมมือเป็น
สิง่จาํเป็นสาํหรบัแหล่งการเรยีนรูท้ีจ่ะใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารสารสนเทศทีห่ลากหลายอยา่ง
สะดวก และทัว่ถงึ ประเดน็สําคญัคอื เครอืข่ายความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่ง
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แหล่งการเรยีนรูต่้างๆ โดยเฉพาะหอ้งสมุดจะต้องมกีารเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างกนั เพื่อให้
ประชาชนใชเ้ป็นช่องทางในการเขา้ถงึสารสนเทศจากฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ ซึง่หอ้งสมุด
หรอืแหล่งการเรยีนรูจ้ะต้องสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอื มกีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ กล่าวได้ว่าเครอืข่ายความร่วมมอืด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหอ้งสมุดหรอืแหล่งการเรยีนรูม้บีทบาทต่อการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ
ของประชาชนสรปุไดด้งัน้ี 
    3.2.1  ส่งเสรมิการบรกิารและเผยแพร่สารสนเทศ โดยให้แสวงหา
สารสนเทศไดด้ว้ยตนเอง สามารถใชก้ลยทุธก์ารสบืคน้ต่างๆ ได ้
    3.2.2  ส่งเสรมิความเท่าเทียมกนัในการเข้าถึง และใช้สารสนเทศ
รว่มกนัโดยไมจ่าํกดัเวลา และสถานที ่
    3.2.3  ส่งเสริมหรือแนะนําบทเรียน เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ต่างๆที่
เกีย่วกบัคําแนะนําการใชบ้รกิารสารสนเทศ ซึง่หอ้งสมุดหรอืแหล่งการเรยีนไดพ้ฒันาวธิเีพื่อ
สง่เสรมิใหป้ระชาชนมทีกัษะการรูส้ารสนเทศสาํหรบัใชบ้รกิารสารสนเทศไดด้ว้ยตนเอง 
    3.2.4  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ เพื่อเผยแพร่การรู้
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ผ่านเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการ
เผยแพรใ่หป้ระชาชนมทีกัษะการรูส้ารสนเทศไดอ้ยา่งแพรห่ลาย 
   จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศจงึทําให้เกิดเครอืข่ายความ
ร่วมมอืของหอ้งสมุดหรอืแหล่งการเรยีนรู ้แต่หากประชาชนยงัไม่ตระหนัก และขาดความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศยอ่มมผีลต่อการเขา้ถงึสารสนเทศจํานวนมากได ้ดงันัน้
ผูม้ทีกัษะการรูส้ารสนเทศจะไดเ้ปรยีบมากกว่าผูไ้มม่ทีกัษะ ซึง่สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง แมจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงใหม่ๆ  โดยเฉพาะวทิยากรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

  4.   ด้านบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
 

       การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน องค์กรของรฐัเพื่อ
พฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของประชาชนนัน้ บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งโดยทัว่ไปมกัมบีทบาท
ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การส่งเสรมิ การเรยีนการสอน การจดักจิกรรมต่างๆ 

เป็นตน้ ทาํใหห้ลายๆฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ระหนกัถงึความสาํคญั และจาํเป็นของการพฒันาให้
ประชาชนมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ ส่งผลใหป้จัจุบนัมบุีคลากรจากหน่วยงาน องคก์รของรฐั
ได้มสี่วนร่วม ในการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของประชาชน ดงันัน้บทบาทการมสี่วน
ร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ จึงควรมีบุคลากรที่
เกีย่วขอ้งและมบีทบาทสาํคญัดงัน้ี 
  



278 

 

   4.1   ผูบ้ริหาร 
          เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย และการวางแผน
ยุทธศาสตรก์ารดําเนินงานของหน่วยงาน องคก์รเกีย่วกบัการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 
เพือ่ใหบุ้คลากรไดม้สีว่นรว่มในการดาํเนินงานมกีารประสานความรว่มมอืกนั และใหต้ระหนกั
ถึงความสําคญัของการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศของประชาชน ผู้บริหารหน่วยงาน 
องคก์ร อาทเิชน่ โรงเรยีน มหาวทิยาลยั หอ้งสมดุ สมาคมวชิาชพี เป็นตน้ ซึง่ผูบ้รหิารจะตอ้ง
มบีทบาทสาํคญั คอื 
    4.1.1  การกาํหนดนโยบาย ผู้บรหิารควรกําหนดทศิทางนโยบาย
การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศทีช่ดัเจน เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนมคีวามเขา้ใจ และสามารถ
ผลกัดนัใหส้าํเรจ็ได ้ซึง่จะทาํใหบุ้คลากรมคีวามตัง้ใจปฏบิตังิาน สรา้งสรรคก์จิกรรมต่างๆ 

    4.1.2  การวางแผน ผู้บรหิารหรอืบุคลากรควรมีการวางแผนการ
ดําเนินงานทัง้แผนระยะสัน้ และแผนระยะยาย เช่น จัดทําแผนงานตามนโยบายของ
หน่วยงาน องคก์ร ควรมคีณะกรรมการจดัทําแผนงาน จดัทาํแผนงานใหส้อดคลอ้งกบับรบิท
ชุมชน เป็นตน้ การดาํเนินงานควรเป็นไปตามแผนงาน 
    4.1.3  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรดําเนินการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีการ
ชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั เพือ่หาแนวคดิใหม่ๆ  ทีเ่กดิจากคดิรว่มกนั 
    4.1.4  การประสานความสมัพนัธ์ ผูบ้รหิารมกีารประสานงานและ
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคลากรทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ใน และนอกหน่วยงาน องคก์ร เพื่อ
สรา้งเครอืขา่ยสนบัสนุนการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของประชาชนใหป้ระสบผลสาํเรจ็ 
 

   4.2   ผูส้อน  

          เป็นผูท้ีท่าํหน้าทีใ่นการสอน และสง่เสรมิกจิกรรมการพฒันาทกัษะการ
รูส้ารสนเทศแก่ผูเ้รยีน หรอืประชาชน อาทเิช่น คร ูอาจารย ์ทีท่ําการสอนอยู่ในสถานศกึษา
ทุกระดบั ทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ปจัจุบนับทบาทของผูส้อนจงึเปลีย่นแปลง
ไป เป็นผูแ้นะนํา หรอืผูส้นบัสนุนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ดงันัน้ผูส้อนจะตอ้งวางแผนรปูแบบ
การเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ
ของผูเ้รยีน ซึง่ผูส้อนจะตอ้งมบีทบาทสาํคญั คอื 
    4.2.1  การเรยีนการสอนควรปลูกฝงัใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิี่ด ีและเหน็
ความจาํเป็นของการมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ 
    4.2.2  การเรยีนการสอน ควรบูรณาการการรูส้ารสนเทศกบัการเรยีน
รายวชิาต่างๆ 
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    4.2.3  สง่เสรมิทกัษะ และประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนมคีวามรู้
ความสามารถเกีย่วกบัการเรยีนรูส้ารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    4.2.4  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะเรยีนรูไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง และมทีกัษะ
การคดิเชงิวเิคราะห ์
    4.2.5  ผูส้อนตอ้งปรบัเปลีย่นจากการเป็นผูส้อน เปลีย่นเป็นผูอ้ํานวย
ความสะดวก และใหค้าํแนะนําปรกึษา โดยตอ้งกระตอืรอืรน้ในการแสวงหาความรูอ้ยูเ่สมอ 
    4.2.6  ผูส้อนตอ้งอาศยัการมสีว่นรว่ม จากผูเ้กีย่วขอ้งหลายฝา่ย  
เพือ่ขอความรว่มมอืหรอืใหก้ารสนบัสนุน สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการรูส้ารสนเทศ 
 

   4.3   บรรณารกัษ์ และนักสารสนเทศ 

          เป็นผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการใหบ้รกิารสารสนเทศ ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการจดัการสารสนเทศอย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อตอบสนองการบรกิารขอ้มูลข่าวสาร 
สารสนเทศ และความรู้ แก่บุคคล ชุมชน และสงัคม จึงมบีทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกบัการ
สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในฐานะผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศแก่บุคคลทุกเพศ วยั อาชพี และ
การศกึษา แต่การเขา้ถงึสารสนเทศทีถู่กต้อง น่าเชื่อถอื และทนัสมยั ของบุคคลยงัมปีญัหา
และอุปสรรค เน่ืองจากยงัขาดทกัษะการรูส้ารสนเทศ ดงันัน้บรรณารกัษ์และนักสารสนเทศ 
จะต้องปรับบทบาทของการดําเนินงาน และสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคคลมีทักษะการรู้
สารสนเทศ ในรูปแบบทีห่ลากหลาย เช่น อบรม ใหค้ําแนะนํา สมัมนา ศกึษาดูงาน เป็นต้น 
จงึจะสง่ผลใหบุ้คคลกลายเป็นผูเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองมากขึน้ ซึง่บรรณารกัษ์ และนักสารสนเทศ
จะตอ้งมบีทบาทสาํคญั คอื 
    4.3.1  ส่งเสรมิและสนบัสนุนภารกจิการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ
แก่บุคคลของหน่วยงาน องคก์รต่างๆ 

    4.3.2  บรหิารจดัการสารสนเทศอยา่งมคีณุภาพ และสามารถ
ใหบ้รกิารสารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สมบรูณ์ ดว้ยกลยทุธต่์างๆ อยา่งเหมาะสม 
    4.3.3  สนบัสนุน สง่เสรมิ และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่บุคคล 
สามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่จงูใจใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
    4.3.4  เป็นผูช้ว่ยสอน หรอืแนะนําบุคคลใหม้ทีกัษะการรูส้ารสนเทศ 
ดว้ยการจดักจิกรรมสง่เสรมิในรปูแบบต่างๆ เชน่ ปฐมนิเทศ อบรม สมัมนา บทเรยีน
ออนไลน์ เป็นตน้ 
    4.3.5  ใหค้วามรว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้งหลายๆ ฝา่ย เพือ่เพิม่พนู
ศกัยภาพดา้นทกัษะการรูส้ารสนเทศแกบุ่คคล 
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 บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศจะประสบผลสาํเรจ็ไดน้ัน้ ตอ้งใหป้ระชาชนเขา้มามี
สว่นรว่ม ซึง่สามารถแสดงออกไดห้ลายลกัษณะ เช่น ใหค้วามรว่มมอื รว่มสนบัสนุนกจิกรรม 
รว่มเป็นกรรมการ และรว่มแสดงความคดิเหน็ เน่ืองจากการรูส้ารสนเทศเป็นกลไกสาํคญัของ
กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองจงึทําใหห้น่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวขอ้งไดพ้ยายามเสรมิสรา้ง
และกระตุ้นให้ประชาชนมทีกัษะการรู้สารสนเทศเพื่อที่จะสามารถแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 
ความรูต่้างๆ ไดโ้ดยใชท้กัษะการรูส้ารสนเทศที่ตนเองมอียู่จงึต้องอาศยัการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน ซึง่ถอืว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์โดยตรง หน่วยงาน องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง จงึควร
เรง่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนไดรู้ว้่าการรูส้ารสนเทศคอือะไร มคีวามสาํคญัและ
เกี่ยวขอ้งกบัการดํารงชวีติของบุคคลอย่างไร จงึต้องพยายามใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วม 
อาจจะทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมาย เป็นการเสรมิสรา้งศกัยภาพให้
บุคคลมคีวามพรอ้มดา้นทกัษะการรูส้ารสนเทศ ดงันัน้บทบาทการมสี่วนร่วมของประชาชน
ต่อการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ จงึมปีจัจยัทีส่าํคญัดงัน้ี 
 

   1.   ด้านครอบครวั 
 

        ทกัษะการรูส้ารสนเทศของบุคคลมจุีดเริม่ตน้จากสถาบนัครอบครวัทีพ่่อ
แมม่บีทบาทสาํคญัในการทาํหน้าทีส่ง่เสรมิใหส้มาชกิในครอบครวัไดร้บัการศกึษา สง่เสรมิให้
มนิีสยัรกัการอ่าน พ่อแม่จะมอีทิธิพลต่อการเรยีนรู้ และการอ่านของสมาชิกในครอบครวั 
เพราะหากพืน้ฐานทางครอบครวั มพี่อแม่ เป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ แสวงหาความรูอ้ยู่เสมอ 
ยอ่มทาํใหส้มาชกิในครอบครวัมนิีสยัใฝเ่รยีนรู ้รกัการอ่านโดยไมรู่ต้วั ทกัษะการรูส้ารสนเทศ
จะถูกพฒันาไปพรอ้มๆ กบัการเรยีนรู ้และการเสรมิสรา้งนิสยัรกัการอ่านทีพ่่อแม่มสี่วนร่วม
ชี้แนะแนวทางในวธิกีารเขา้ถงึสารสนเทศ และความรูใ้หแ้ก่สมาชกิในครอบครวั เช่น ควร
อา่นหนงัสอืประเภทใด ประโยชน์หรอืโทษของเน้ือหาหนงัสอืประเภทต่างๆ ตัง้คาํถามใหเ้กดิ
การคน้ควา้ เป็นต้น จะเหน็ได้ว่าครอบครวัมสี่วนร่วมในการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ
ของบุคคล อาทเิช่น จากกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการสง่เสรมิการอ่าน ดงัน้ี (แมน้มาส  ชวลติ, 
2537) 

   1.1  พยายามแนะนําเด็กในปกครอง ให้รู้จกัและใช้ประโยชน์จากสถาบนั
บรกิารสารสนเทศที่อยู่ใกล้เคยีง เช่น หอ้งสมุดโรงเรยีน หอ้งสมุดประชาชน ที่อ่านหนังสอื
ประจาํหมูบ่า้น หอ้งสมดุของหน่วยงานต่างๆ เป็นตน้ 
   1.2  พยายามใหม้หีนังสอือยู่ในบ้านตามกําลงัความสามารถทางเศรษฐกจิ 
โดยครอบครวัทีม่รีายไดพ้อจา่ยได ้ควรซือ้หนงัสอืทีจ่าํเป็นไวใ้นบา้น อยา่งน้อย หนงัสอืพมิพ์
รายวนั หรอืนิตยสาร ซึ่งมเีรื่องราวหลายเรื่อง อ่านจบไดใ้นเวลาอนัสัน้ และทําใหอ้ยากอ่าน
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ต่อไป และหาหนงัสอืทีส่ง่เสรมิพฒันาการดา้นต่างๆ ทีนํ่ามาใชเ้พื่อคุณภาพชวีติและใหข้อ้คดิ
ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   1.3  พยายามแนะนําการอา่น มกีารสนทนาถงึขอ้คดิในหนงัสอืเพื่อใหเ้ดก็ได้
แสดงความคดิเหน็ จะช่วยใหเ้ดก็มคีวามมัน่ใจในทกัษะการอ่านของตน และสามารถพฒันา
ทกัษะของตนตามลาํพงัไดต่้อไป 
   จากที่กล่าวมาจะเหน็ไดว้่า ครอบครวัเป็นสถาบนัพืน้ฐานที่มสี่วนสําคญัต่อ
การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ ทีเ่กดิจากการมสีว่นรว่มของพอ่แมท่ีต่อ้งการอบรม สัง่สอน 
ปลูกฝงัความคิด หล่อหลอมพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครวัให้เกิดการเรยีนรู้ ศึกษา 
คน้คว้า เพื่อพฒันาสติปญัญาใหเ้ฉลยีวฉลาดอย่างต่อเน่ือง และมผีลทําใหเ้กดิทกัษะการรู้
สารสนเทศด้วย ดงันัน้ในแต่ละครอบครวัของประชาชน ควรร่วมมอืกนัเพื่อสนับสนุนให้
สมาชิกในครอบครวัมีทกัษะการรู้สารสนเทศ เพื่อนํามาใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มพูนความรู ้
สตปิญัญาใหส้งูขึน้ และใหส้ามารถเป็นบุคคลทีม่คีุณภาพในสงัคมได ้
 

2. ด้านกิจกรรม 

 

   การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของประชาชน มหีน่วยงาน องคก์รหลาย
ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ระหนักถงึความสาํคญั และความจําเป็น จงึมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรม
การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศหลากหลายรปูแบบแลว้กต็าม แต่หากปราศจากการมสี่วน
ร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือในฐานะผู้ได้รบัผลประโยชน์แล้ว ย่อมไม่
สามารถดําเนินกจิกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายได ้เพราะความสําเรจ็นัน้อยู่ทีป่ระชาชนใน
ชุมชนต่างๆ ทัง้ในเมอืง หรอืชนบทต้องเขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ นัน้ ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรอืทางออ้ม ในลกัษณะเตม็ใจ ถูกชกัชวน มเีป้าหมาย มแีรงจงูใจบางประการ 
เป็นต้น เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ เหน็ความสําคญัของการรูส้ารสนเทศอนัจะ
นําไปสูก่ารรว่มดาํเนินการหรอืกจิกรรมสาํเรจ็ตามจุดมุง่หมาย 
 

   2.1  ลกัษณะการมีส่วนร่วมกิจกรรม 

         เมื่อหน่วยงาน องคก์รต้องการยกระดบัการรูส้ารสนเทศของประชาชน
ใหด้ยีิง่ขึน้ จงึกาํหนดกลยทุธร์ปูแบบของกจิกรรมทีห่ลากหลาย หน่วยงานของรฐัสว่นใหญ่จะ
จดักิจกรรมด้วยตนเอง โดยอาศยัความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเป็นหลกั แต่อาจมีบาง
หน่วยงานทีจ่ดัรว่มกบัหน่วยงานอื่น ซึง่กจิกรรมมรีปูแบบต่างๆ เช่น การบรกิารและเผยแพร ่
การอบรม การประชุม สมัมนา การสอน การสาธติ การจดันิทรรศการ การศกึษาดูงาน การ
จดัหอ้งสมุดเคลื่อนที ่เป็นต้น ซึ่งโดยปกตหิน่วยงาน องคก์รของรฐัจะทํากจิกรรมออกมาใน
รปูของโครงการ มเีป้าหมายใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มเพือ่ใหโ้ครงการประสบความสาํเรจ็ 
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โดยส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมมือในการทํากิจกรรม ถือเป็นการมีส่วนร่วมโดยร่วมรับ
ผลประโยชน์จากโครงการ ดงันัน้ ลกัษณะการมสี่วนร่วมกิจกรรมการพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศของประชาชนมลีกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 
    2.1.1  การมสีว่นรว่มวางแผน เป็นการรว่มกาํหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค ์วธิกีาร แนวทางการดาํเนินงาน 
    2.1.2  การมสีว่นรว่มนําความคดิ เป็นผูนํ้าทางความคดิ กระตุน้ให้
กลุ่มเหน็ความสาํคญัของกจิกรรมทีท่าํ 
    2.1.3  การมสีว่นรว่มแสดงความคดิเหน็ ไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็ใน
แงม่มุต่างๆ 

    2.1.4  การมสีว่นรว่มเป็นกรรมการ เป็นผูร้ว่มอยูใ่นคณะทาํงาน 
    2.1.5  การมสีว่นรว่มประสานงาน เป็นการมสีว่นรว่มทีต่อ้ง
ประสานงานกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืหน่วยงาน องคก์รต่างๆ 

    2.1.6  การมสีว่นรว่มสนบัสนุนทรพัยากร เป็นการสนบัสนุนหรอื
ชว่ยเหลอืดา้นวสัดุอุปกรณ์หรอืงบประมาณ 

    2.1.7  การมสีว่นรว่มชกัชวน หรอืเป็นผูร้ว่มแนะนําใหผู้อ้ื่นเหน็
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
    2.1.8  การมสีว่นรว่มมอื รว่มปฏบิตัติามกจิกรรมในโครงการ 
 

    จะเหน็ไดว้่า ลกัษณะการมสีว่นร่วมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของ
ประชาชนจะมหีลายลกัษณะตามทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้นัน้ ซึง่ในหวัขอ้น้ี ผูเ้ขยีนขอยกตวัอย่าง
ประสบการณ์การทํางานกบัประชาชนในชุมชน จากงานวิจยัเรื่อง “การพฒันาแหล่งการ
เรียนรู้ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําบลเตาไห อําเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี” 

ประเด็นสําคญั คือ การมีส่วนร่วมในครัง้น้ีมีหลายลักษณะด้วยกัน เน่ืองจากเป็นความ
ตอ้งการของประชาชนในชุมชน จงึเป็นปจัจยัทีท่าํใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมตัง้แต่เริม่ตน้ 
โดยความสมคัรใจในการดําเนินกจิกรรมต่างๆ เช่น ร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมแสดงความ
คดิเหน็ รว่มปฏบิตั ิรว่มสนบัสนุน และไดท้าํกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการพฒันาทีเ่กดิจากการมสีว่น
ร่วมของประชาชนอย่างเท่าเทยีมกนัตัง้แต่ ผูนํ้าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมคัร
หรอืแกนนํา ปราชญช์าวบา้น ประชาชนทัว่ไป และเจา้หน้าทีข่องรฐั โดยไดส้ง่เสรมิการมสีว่น
ร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปิดเวที การสนทนา การศึกษาดูงาน การ
ประชุม เป็นต้น จึงทําให้การดําเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้ เน่ืองจาก
ประชาชนเหน็ความสาํคญัและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
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   2.2   ปัจจยัการมีส่วนร่วมกิจกรรม 

          ปจัจัยที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศของประชาชนนัน้ สอดคล้องกบัที่ ปารชิาติ  วลยัเสถียร และคณะ (2552) ได้
อธบิายไวว้่า ปจัจยัการมสี่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันา คอื กลไกของรฐั ทัง้ในระดบั
นโยบาย และระดบัปฏบิตัจิะตอ้งเอือ้อาํนวย และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมใน
กจิกรรมการพฒันา และกจิกรรมทีจ่ดัขึน้นัน้ตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาหรอืความตอ้งการ
ของประชาชน ดงันัน้ปจัจยัสาํคญัในการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มกจิกรรม สรปุไดด้งัน้ี 
    2.2.1  ด้านประชาชน ต้องเป็นผู้ตดัสนิใจร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง 
เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ มทีกัษะ ประสบการณ์ และไดร้บัสารสนเทศต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
    2.2.2  ด้านผู้จ ัดกิจกรรม  ต้องมีความเข้าใจในเ น้ือหา  และ
กระบวนการทํางานแบบมสี่วนร่วมของประชาชน มกีารศกึษาชุมชนเพื่อนํามาใชเ้ป็นขอ้มูล
พืน้ฐานในการทาํกจิกรรมทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพชุมชน 
    2.2.3  ด้านกลไกของรฐั ต้องสรา้งช่องทางในการเขา้มามสี่วนร่วม
ของประชาชน โดยระบบต่างๆ ของราชการตอ้งเอือ้อํานวย และเพิม่โอกาสใหป้ระชาชนเขา้
มามสีว่นรว่ม 
    2.2.4  ด้านการจูงใจ กจิกรรมต้องตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน และประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรม 
    กล่าวไดว้่า การมสี่วนร่วมของประชาชนในกจิกรรมการพฒันาทกัษะ
การรู้สารสนเทศน้ีสามารถพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคคลได้ เริม่จากเกิดความรู้
ความเขา้ใจ เหน็ความสําคญัของการรูส้ารสนเทศ จนกระทัง่บุคคลมคีวามสามารถในการ
เข้าถึง การประเมิน และการใช้สารสนเทศได้ ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์การจดั
กจิกรรมการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศเพื่อใหเ้กดิการมสี่วนร่วมนัน้ ผู้จดักิจกรรมต้อง
เขา้ใจบรบิทพื้นฐานในธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกนั และความต้องการของ
บุคคลทีห่ลากหลายในสงัคม ดงันัน้ การกาํหนดกลยทุธก์ารพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของ
ประชาชนจึงจําเป็นต้องจดักิจกรรมภายใต้ความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการที่มคีวามแตกต่างกนั ตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย ตามสภาพพื้นที่ หรอืตาม
สถานการณ์ โดยมีเป้าหมายอนัเดียวกนั คือ สามารถพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศของ
ประชาชนได้อย่างแท้จรงิ เพราะการรู้สารสนเทศเสมอืนเป็นกลไกหน่ึงที่สําคญัยิง่ในการ
เสรมิสรา้งพลงัในการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหแ้ก่ประชาชน 
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หน่วยงาน องคก์ร ท่ีมีส่วนรว่มพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

 

 การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ นอกจากจะเป็นพฤตกิรรมของแต่ละบุคคลแลว้ยงั
เกีย่วขอ้งกบัหน่วยงาน องคก์ร ทีม่สีว่นรว่มสง่เสรมิ สนับสนุน การรูส้ารสนเทศในดา้นต่างๆ 

อาทเิช่น นโยบาย แผนงาน บุคลากร กจิกรรม การเรยีนการสอน เป็นต้น เน่ืองจากการรู้
สารสนเทศเป็นเครื่องมอืสาํคญัของการแสวงหาความรู ้หน่วยงาน องคก์ร ทัง้รฐัและเอกชน 
จงึตอ้งสง่เสรมิใหบุ้คคลสามารถคน้หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากแหล่งต่างๆ มากมาย เพื่อให้
เป็นบุคคลมคีุณภาพ กอปรกบัปจัจุบนัโลกของการเรยีนรูไ้ดม้กีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ในศตวรรษที่ 21 จึงขอยกตัวอย่างหน่วยงาน องค์กร ที่มีส่วนร่วมพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศ ดงัน้ี 
 

 1.  กระทรวงศึกษาธิการ 
  มบีทบาทและอํานาจหน้าที่รบัผดิชอบในการส่งเสรมิการศกึษาใหก้บัประชาชน
อย่างทัว่ถงึ และเท่าเทยีม สรา้งความเสมอภาค และโอกาสทางการศกึษาโดยมเีป้าหมายให้
คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย มีคุณภาพโดยมีการจัดทํา
แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารขึน้ และปจัจุบนัเป็นฉบบัที ่11 (2555-2559) 

ซึ่งมยีุทธศาสตร์เกี่ยวกบัการขยายโอกาสการเขา้ถึงบรกิารทางการศึกษา และการเรยีนรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ โดยต้องพฒันาหอ้งสมุดประชาชน และแหล่งเรยีนรูอ้ื่นใหท้นัสมยั 
กระจายอยา่งทัว่ถงึ เขา้ถงึงา่ย และทัว่ถงึ และรณรงค ์สง่เสรมิใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชน 
เขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการเรยีนรูไ้ดอ้ย่าง ทําใหห้น่วยงาน 
องค์กรในสงักดัที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิการศกึษาไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัของการรู้
สารสนเทศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของกระบวนการศกึษาในทุกระดบั จงึมหีน่วยงาน 
องคก์ร ทีม่สีว่นรว่มสง่เสรมิตามลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบสาํคญั คอื (สาํนกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2555 ; ชุตมิา  สจัจานนัท,์ 2556) 

 

  1.1  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

   ไดจ้ดัทําหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 มุ่งเน้นพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานทีก่ําหนด และมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์5 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ความสามารถในการสือ่สาร 2) การคดิ 3) การแกป้ญัหา 4) การใชท้กัษะชวีติ และ 5) การ
ใชเ้ทคโนโลย ีถอืเป็นตวัชี้วดัที่ผูเ้รยีนทัง้รูแ้ละปฏบิตัไิด้ โดยในมาตรฐานการเรยีน 8 กลุ่ม
สาระ ใหค้วามสําคญักบัการใฝ่เรยีนรู ้การอ่าน การแสวงหาความรู ้การคน้หา การสบืเสาะ
หาความรู ้การสบืคน้ขอ้มลู เป็นตน้ ถงึแมจ้ะไมไ่ดป้รากฏคาํวา่ การรูส้ารสนเทศอยา่งชดัเจน 
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  1.2   สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  
   สถาบนัการศกึษาแต่ละแหง่ไดส้ง่เสรมิการเรยีนการสอน การรูส้ารสนเทศแก่
นักศกึษาเพื่อใหส้อดรบักบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมแห่งชาติที่ไดก้ําหนดคุณภาพ
บณัฑิตทุกระดบัคุณวุฒ ิและสาขา ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม 
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทกัษะปญัญา 4) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากน้ี ยงัมีห้องสมุดของสถาบันการศึกษา ที่มีบทบาทโดยตรงต่อการ
สง่เสรมิการรูส้ารสนเทศแก่นกัศกึษา 
  1.3   สาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั    
   เป็นหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ผูเ้รยีนสามารถเขา้เรยีนไดเ้มือ่มคีวามพรอ้ม หยดุเรยีนไดเ้มือ่มภีาระจาํเป็น และกลบัมาเรยีน
ใหมไ่ดเ้มื่อตอ้งการ โดยมหีลกัสตูรทีมุ่่งพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้มทีกัษะใน
การแสวงหาความรู้ สามารถเขา้ถึงแหล่งเรยีนรู้ และบูรณาการความรูม้าใช้พฒันาตนเอง 
(สุมาลี  สงัข์ศร,ี 2551) นอกจากน้ียงัมหี้องสมุดประชาชนที่ทําหน้าที่พฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศแก่ประชาชนใหส้ามารถใชบ้รกิารและศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองได ้
 

 2.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  เป็นหน่วยงานทีม่บีทบาทสําคญั ในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การสื่อสาร เพื่อใหป้ระเทศมคีวามพรอ้มด้านโครงสรา้งพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ และตอบสนองความตอ้งการดา้นการสื่อสาร และการ
เขา้ถงึขอ้มลู ความรู ้ซึง่มกีารจดัทาํกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารระยะ 
พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย หรอื ICT 2020 มเีป้าหมายหลกัทีส่าํคญัประการหน่ึง คอื 
มทีุนมนุษย์ที่มคีุณภาพในปรมิาณที่เพียงพอต่อการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ โดยมี
ตวัชี้วดั คอื ประชาชนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 มคีวามรอบรู ้เขา้ถึง สามารถพฒันา และใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศไดอ้ย่างรูเ้ท่าทนั จงึทําใหเ้กดิยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาทุนมนุษย์
ที่มคีวามสามารถในการสรา้งสรรค์ และใช้สารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ มวีจิารณญาณ 

และรูเ้ท่าทนั และยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทาง
เศรษฐกิจและสงัคม สร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเขา้ถึงทรพัยากร และบรกิาร
สาธารณะสําหรบัประชาชนทุกกลุ่ม มเีป้าหมาย คอื ประชาชนมทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร รอบรู ้เขา้ถงึ พฒันา และใชส้ารสนเทศอยา่งมวีจิารณญาณ และ
รูเ้ทา่ทนัสือ่ (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, 2554) ซึง่ปจัจุบนักระทรวงฯ ได้
จดัใหม้ศีูนยก์ารเรยีนรู ้ICT ชุมชน และหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบับรกิารประชาชนใน
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ชุมชนต่างๆ ทัว่ประเทศ เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดทุ้กที ่ทุกเวลา 
พฒันาความรู ้และพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชนใหด้ขีึน้ 
 

 3.  สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย 

  เป็นสมาคมวชิาชพีที่มภีารกจิหลกัสําคญั คอื การส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชพีทาง
บรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และส่งเสรมิความร่วมมอืกบัหน่วยงาน องค์กร 
และสถาบนัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ สมาคมฯ มกีารดําเนินภารกจิ
และกจิกรรมที่เอื้อประโยชน์แก่สงัคมจํานวนมาก ด้วยวธิกีาร และรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรม ประชุมสมัมนา การใหค้ําปรกึษา แนะนํา การส่งเสรมิสนับสนุน รณรงค์ เป็นต้น 
สมาคมฯ ใหค้วามสําคญักบัการเผยแพร่วชิาการ การบรกิารแก่สงัคม การพฒันาสงัคมการ
อ่าน และการเรยีนรูเ้ป็นองคก์รหน่ึงทีพ่ยายามสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศ จะเหน็ไดจ้ากการจดั
ประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2550 เรื่อง “การรู้สารสนเทศของปวงชน:เรียนรู้เพื่อสงัคม 
เศรษฐกิจพอเพยีง” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้เกิดการตระหนักร่วมกนัในการ
พฒันาคนไทย ใหเ้ป็นผูรู้ส้ารสนเทศ นอกจากน้ี สมาคมฯ ยงัไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของ
การอ่านมาโดยตลอด และมบีทบาทร่วมกบัหน่วยงาน องคก์รต่างๆ ในการผลกัดนัเรื่องการ
อา่นใหเ้ป็นวาระแหง่ชาต ิเพือ่พฒันาคนไทย และประเทศไทยสูส่งัคมความรู ้
 

 4.  องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

  เรยีกอกีชื่อว่า ยเูนสโก (UNESCO : United Nations Education, Scientific and 

Cultural Organization) เป็นองคก์ารทีม่จุีดมุง่หมาย เพื่อสง่เสรมิความรว่มมอืของนานาชาติ
ทางการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรม ในลกัษณะของโครงการ และกจิกรรมในสาขา
ต่างๆ เช่น ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งองค์การยูเนสโก เป็นอีกองค์การหน่ึงที่มี
บทบาทในการสง่เสรมิใหป้ระเทศต่างๆ ในโลกใหก้ารสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศ และการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ เพื่อสรา้งความตระหนักรูส้ารสนเทศใหเ้กดิกบัทุกคน และส่งเสรมิแนวทางการ
กําหนดมาตรฐานการรูส้ารสนเทศของแต่ละประเทศ จงึไดส้่งเสรมิ สนับสนุนโครงการ และ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประชุม สัมมนา การอบรม การเผยแพร่ เป็นต้น 
ยกตวัอยา่ง โครงการ Information for all programmers โดยมวีตัถุประสงคส์าํคญั ดงัน้ี  
(ชุตมิา  สจัจานนัท,์ 2556) 

  4.1  พฒันาและสง่เสรมิการสรา้งพืน้ฐานทางทฤษฎกีารรูส้ารสนเทศ 
  4.2  สนบัสนุนการสรา้งแนวรว่มระหวา่งประเทศ ทางดา้นการรูส้ารสนเทศ 
  4.3  สนบัสนุนใหป้ระเทศต่างๆ กาํหนดนโยบายการรูส้ารสนเทศ 
  4.4  พฒันาบุคลากรดา้นการรูส้ารสนเทศ 
  4.5  ตดิตามการพฒันาสงัคมการรูส้ารสนเทศ 
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 5.  สหพนัธร์ะหว่างประเทศ ว่าด้วยสมาคมห้องสมดุและสถาบนั 

  เรยีกอกีชื่อว่า อฟิลา (IFLA : International Federations of Library Association 

and Institutions) ก่อตัง้เมือ่ ค.ศ.1927 (พ.ศ.2470) มสีาํนกังานตัง้อยูท่ี ่กรงุเฮก็ ประเทศ 
เนเธอแลนด ์เป็นองคก์รอสิระระหว่างประเทศทีไ่ม่แสวงหากําไร มสีมาชกิอยู่ทัว่โลก จดัตัง้
ขึน้เพื่อสนับสนุนองค์กร หรอืบุคคลที่ประกอบวชิาชพีบรรณารกัษศาสตร์ และสารสนเทศ
ศาสตร์ในประเทศต่างๆ ทัว่โลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเหน็ ประสบการณ์ และ
พฒันาวชิาชพีใหไ้ด้มาตรฐาน โดยมคีวามร่วมมอืระหว่างประเทศ ภูมภิาค และนานาชาต ิ
นอกจากน้ี อฟิลา เป็นอกีองค์กรหน่ึงที่มบีทบาทส่งเสรมิการูส้ารสนเทศโดยไดจ้ดัตัง้แผนก
การรูส้ารสนเทศ (Information Literacy Section) มกีจิกรรมสาํคญั ไดแ้ก่ การประชุมทาง
วชิาการ การสมัมนา การฝึกอบรม การจดันิทรรศการ การเผยแพร่ความรู ้เป็นต้น อกี
ประการสําคัญ  คือได้จัดตัง้หลักสูตรประกาศนียบัตรการรู้สารสนเทศระดับสากล 
(International Information Literacy Certificate – IILC) เป็นวาระระดบัโลก (ชุตมิา  
สจัจานนัท,์ 2550 ; 2554) โดย อฟิลา และสมาคมหอ้งสมดุของแต่ละประเทศไดพ้ฒันา
เน้ือหาวชิาการรูส้ารสนเทศออกเป็น 10 หน่วยการเรยีนการสอน และไดก้าํหนดแนวทางการ
รูส้ารสนเทศเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Guideline on information literacy for lifelong 

learning) เพือ่ใชเ้ป็นกรอบแนวทางสาํหรบัผูส้นใจ และการจดัการศกึษาทัง้ระดบัพืน้ฐาน 
จนถงึระดบัสงู 
 

แนวทางการมีส่วนรว่มพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ 

 

 การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศใหแ้ก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของไทยในปจัจุบนั 
จะตอ้งไดร้บัการสง่เสรมิ สนบัสนุน จาก ภาครฐั หน่วยงาน องคก์ร นกัวชิาการ นกัการศกึษา 
ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาที่แท้จริง ซึ่งปจัจุบันส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการรู้
สารสนเทศของนักเรยีน และนักศกึษา จงึมผีลการวจิยัจากหลายสถาบนัจํานวนมาก และ
เพิม่ขึน้ แต่อกีดา้นยงัขาดการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นชุมชน
เมอืงหรอืชนบทของไทย เพราะหากเปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์
และมาเลเซยี ลว้นมนีโยบายการส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศแก่ประชาชนทีช่ดัเจน ซึ่งประเทศ
ไทยยงัขาดการตื่นตัวที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีทกัษะการรู้สารสนเทศ ถือเป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรมุ่งส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนรู้จ ักแสวงหา
สารสนเทศ ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง นัน่คอื บุคคลและชุมชนจะรูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสสงัคม และกระแสโลก และการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ประชาชนจะเกดิขึน้ได้
อย่างแทจ้รงินัน้ ต้องอาศยัการมสี่วนร่วมจากหลายภาคส่วน โดยใหค้วามร่วมมอืซึง่กนัและ
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กนั ดงันัน้ผูเ้ขยีนจงึขอเสนอแนวทางการมสี่วนร่วมพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศที่สําคญั 

ดงัน้ี 
 1.  การจดัทาํมาตรฐานการรู้สารสนเทศของประชาชน ในสงัคมไทยปจัจุบนัน้ี 
ควรให้ความสําคัญกับการกําหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศของประชาชน เน่ืองจาก
สารสนเทศมจีาํนวนมากมาย และมบีทบาทต่อการดาํรงชวีติ และการเรยีนรูใ้นยุคน้ีมเีพิม่ขึน้
เรื่อยๆ แต่หากประชาชนยังขาดทักษะในการเป็นผู้รู้สารสนเทศ จะทําให้เป็นบุคคลที่
เสยีเปรยีบในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ดงันัน้หน่วยงาน องคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจน
นักวชิาการ จะตอ้งมกีลไกร่วมกนักําหนดมาตรฐานการรูส้ารสนเทศของประชาชน โดยตอ้ง
สอดคลอ้งกบัสภาพบรบิทของสงัคมไทย 
 2.  การบริหารและการสนับสนุนของหน่วยงาน องคก์รท่ีเก่ียวข้อง ต้องมกีาร
กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กจิกรรมต่างๆ ทีบ่่งบอกถงึความชดัเจนของหน่วยงาน 
องคก์ร ทีจ่ะพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ ซึง่ครอบคลุมทัง้หลกัการ และแนวปฏบิตัทิีทุ่กฝา่ย
ทีเ่กีย่วขอ้งจะสามารถนําไปดาํเนินการได ้และใหถ้อืเป็นแนวปฏบิตัริว่มกนั 
 3.  การประสานความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การพฒันาทกัษะการรู้
สารสนเทศแก่ประชาชนจะตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากบุคคล หน่วยงาน องคก์รทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ ในลกัษณะต่างๆ เช่น การแลกเปลีย่นความรู ้การวางแผน การจดักจิกรรม 
การใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั การแนะนําแหล่งสารสนเทศ การอาํนวยความสะดวกใน
การเขา้ถงึสารสนเทศ เป็นตน้ ควรใชก้ลยุทธก์ารประสานความรว่มมอืในการดําเนินบทบาท 
และภารกจิ เน้นการมสี่วนร่วม และควรทํางานเชงิรุก และตระหนักถงึความสําคญัของการ
พฒันา 
 4.  การพฒันาบุคลากร ควรประกอบด้วยบุคลากรที่หลากหลายซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น ผูบ้รหิาร บรรณารกัษ์ นักสารสนเทศ ผูส้อน เป็นต้น เพื่อใหม้คีวามรู ้ความ
เขา้ใจ ถงึหลกัการ วธิกีาร และขัน้ตอนในการพฒันาถงึจะสามารถกําหนดนโยบาย วางแผน 
หรอืยทุธศาสตรต่์างๆ ได ้รวมทัง้สามารถใหค้าํแนะนํา ปรกึษาใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนไดม้าก
ขึน้ ดงันัน้รปูแบบการพฒันาบุคลากรอาจทาํไดห้ลายลกัษณะ เช่น การฝึกอบรม การประชุม 
สมัมนา การศกึษาดูงาน การปฏบิตัจิรงิ การศกึษาเอกสาร ศกึษาจากสื่อ เป็นต้น บุคลากร
ควรปฏบิตัเิป็นตวัอยา่งในการพฒันาตนเอง และหน่วยงาน องคก์ร ควรพฒันาบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ 

 5.  การจดัประชมุวิชาการระดบัประเทศ ควรมกีารจดัประชุมวชิาการ หรอืสมัมนา
เกี่ยวกบัการพฒันาการรู้สารสนเทศแก่ประชาชน โดยต้องดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
หน่วยงาน องค์กรแต่ละแห่ง อาจหมุนเวยีนเปลี่ยนกนัจดักจิกรรมหรอืร่วมมอืกนั เพื่อเป็น
การระดมความคดิเหน็จากนกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญ และรว่มกนักําหนดทศิทางหรอืเป้าหมาย
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ทีช่ดัเจนในการพฒันาใหแ้ก่หน่วยงาน องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุด
มหาวทิยาลยั หรอืบุคคล เชน่ บรรณารกัษ์ นกัสารสนเทศ เป็นตน้ จงึตอ้งอาศยัความรว่มมอื
รว่มใจ และปจัจยัเกือ้หนุนดา้นงบประมาณจากภาครฐั 
 6.  การประชาสมัพนัธ ์ตอ้งสือ่สาร เผยแพร ่และประชาสมัพนัธก์ารรูส้ารสนเทศแก่
ประชาชนอย่างจรงิจงั เพื่อการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทุกกลุ่มเห็น
ความสาํคญั และประโยชน์ของการรูส้ารสนเทศ ควรรณรงคท์ุกระดบั ตัง้แต่ระดบัชาตจินถงึ
ระดบัทอ้งถิน่ และควรใชช้่องทางการสื่อสารอยา่งหลากหลาย และทัว่ถงึ การประชาสมัพนัธ ์
อาจทําไดห้ลายวธิ ีและตอ้งมัน่ใจว่าสื่อทีใ่ชเ้ขา้ถงึประชาชนได ้เช่น เวบ็ไซต์ แผ่นพบั วทิย ุ
โทรทศัน์ สื่อพืน้บ้าน การประชุม สมัมนา บุคคล เป็นต้น และการใช้สื่อประชาสมัพนัธ์นัน้ 
ควรให้สอดคล้องกับสภาพสงัคม และวัฒนธรรมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จะทําให้
ประชาชนใหค้วามสนใจ และมสีว่นรว่มมากขึน้ 
 7.  การจดักิจกรรมต่อเน่ือง หน่วยงาน องคก์รทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง ตอ้งมกีารจดั
กจิกรรมพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ประชาชนอย่างต่อเน่ือง และหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม และเกิดทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งบริการ
สารสนเทศต่างๆ ควรสนับสนุน และส่งเสรมิใหป้ระชาชนมโีอกาสเขา้ถงึ และใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรสารสนเทศไดด้ว้ยตนเอง หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ จะทําใหป้ระชาชน
เกดิการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง และเพิม่พนูทกัษะการรูส้ารสนเทศมากขึน้ 
 8.  การสร้างแรงจงูใจแก่ประชาชน การสรา้งความตระหนกัใหป้ระชาชนเหน็ความ
จําเป็นของการรูส้ารสนเทศน้ี หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวขอ้ง และนักวชิาการ ควรเร่งสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชน ใหรู้ว้่า “การรูส้ารสนเทศคอือะไร” “มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการ
ดาํรงชวีติในปจัจุบนัอยา่งไร” โดยตอ้งพยายามใหป้ระชาชนทุกชุมชนเกดิความเขา้ใจ ดงันัน้ 
การสรา้งแรงจงูใจใหป้ระชาชนเหน็ความสาํคญั ตอ้งอาศยัการมสีว่นรว่มจากประชาชน จงึจะ
ก่อประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 

บทสรปุ 

 

 การพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของชุมชนจะเกดิขึน้ได้นัน้ ต้องอาศยัการมสี่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ชุมชน ตลอดจนนักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้เป็นผู้รู้
สารสนเทศ สามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดด้ว้ยตนเอง สามารถประมวลสารสนเทศเป็นความรู ้
และสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประสทิธิภาพ จากแนวคดิการพฒันาประเทศของรฐัที่
มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพของคน เพื่อให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง และเข้าสู่สงัคม
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ฐานความรูโ้ดยเฉพาะในศตวรรษที ่21 เป็นยุคของความเจรญิ และความเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็วของวิทยากรและเทคโนโลย ีการรู้สารสนเทศจึงจําเป็นต่อบุคคล ที่รฐัจะต้องเร่ง
ส่งเสรมิ หรอืรณรงคใ์หป้ระชาชนเกดิความรูค้วามเขา้ใจและความตระหนักถงึความจําเป็น
ของการเป็น “ผู้รู้สารสนเทศ” ประเด็นสําคัญ คือ รัฐต้องสร้างกลไกการส่งเสริมการรู้
สารสนเทศแก่ประชาชน ทีป่รากฏชดัเจน มกีารกําหนดเป็นนโยบายยุทธศาสตรร์ะดบัชาต ิ
จดัทํามาตรฐานการรู้สารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามามสี่วนร่วม
ขบัเคลื่อนการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศแก่ประชาชนใหเ้กดิผลสําเรจ็ อย่างไรกต็ามใน
สภาพปจัจุบัน ยงัมีหน่วยงาน องค์กรที่เห็นความสําคญัของการเร่งพฒันาทักษะการรู้
สารสนเทศแก่ประชาชน และอาจจะเกดิผลไดห้ากมกีารดาํเนินงานอยา่งจรงิจงัและต่อเน่ือง 
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